
     Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
 
 
POTILAAN HOITOON JA/TAI KOHTELUUN LIITTYVÄ MUISTUTUS  
(PotOikL 785/1992  10 §) 
 
Vastaanottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, PL 42, 30101 Forssa 
   Yhtymäjohtaja, jos muistutus koskee useaa palvelualuetta 

   Terveydenhuollon palvelualuejohtaja, jos muistutus koskee sairaalaa  
       tai terveysasemaa 

   Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualuejohtaja, jos muistutus koskee  
       mielenterveystyön vastuualueen toimintaa 

Vastaanotettu, pvm.       

Potilaan nimi       

Henkilötunnus       
 
Yhteystiedot 

 

      

Potilasta hoitanut terveyden-
huollon toimintayksikkö       

Hoidon ajankohta       
 
Potilaan hoitoon ja/tai  
kohteluun liittyvät tapah-
tumat, joiden perusteella 
muistutus tehdään 
(tarvittaessa erillinen liite) 

 

      

Vaatimukset:  

      

Annan suostumuksen potilasasiakirjojen käyttämiseen siltä osin mitä muistutuksen käsittely edellyttää. 

Päiväys       

Allekirjoitus  
 
Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan ter-
veyden- ja sairaanhoitoa valvoville viranomaisille. 
 
Jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seurata potilasvahinkolaissa 
(585/1986) tarkoitettu vastuu potilasvahingosta, vahingonkorvauslaissa (412/1974) tarkoitettu vahingonkorvaus-
vastuu, syytteen nostaminen, terveydenhuollon ammattilainsäädännössä tarkoitettu ammatinharjoittamisoikeuk-
sien poistaminen, rajoittaminen tai kurinpitomenettely taikka muussa laissa säädetty kurinpitomenettely, on poti-
lasta neuvottava, miten asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. 
 
Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. (PotOikL 10 §) 
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