
SATSHP/____/06.03.01.01.03/20___ 

SATSHP/____/05.04.01.02/20___ 

Päivämäärä: ___________________ 

Muistutus  

Rekiste-

röidyn 

tiedot 

Nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Puhelinnumero 

Postinumero ja –toimipaikka 

Muistutuksen tekijä (jos muu kuin potilas itse) Sukulaisuussuhde/yhteys potilaaseen 

Muistutuksen tekijän osoite (jos muu kuin potilas itse) Muistutuksen tekijän puhelin 

Tapah-

tuma tai 

asia 

Muistutuksen kohde: toimintayksikkö, työntekijä, jonka toiminnasta on kysymys 

Tapahtuma-aika 

Tapahtuman tai asian kuvaus, mitä tapahtui? (Tarvittaessa erillisellä liitteellä) 

Muistutus Muistutuksen aihe (esim. hoito, hoitoon pääsy, kohtelu) ja perustelu. Miksi katsot toiminnan 

olleen virheellistä tai epäasiallista? (Tarvittaessa erillisellä liitteellä) 



 

 

Lain mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus 

tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle, joita Satakunnan 

sairaanhoitopiirissä ovat vastuualuejohtajat (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Samoin sosiaalihuollon 

laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon 

toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista 22.9.2000/812). Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksen 

johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.  

 

Muistutus 

 käsittely sairaanhoitopiirin sisällä 

 johtaa selvitykseen esimiehen ja alaisen välillä (mahd. myös potilas mukaan) 

 käytetään lähinnä kohtelu- ja käyttäytymisasioista valitettaessa tai jos ei ole tyytyväinen saamaansa hoitoon 

 sairaanhoitopiirissä muistutukseen vastaa vastuualuejohtaja 

 kirjallinen ja perusteltu vastaus annetaan kohtuullisessa ajassa, (noin kuukausi siitä, kun muistutus on 

saapunut) 

 potilasasiamies antaa lisätietoja muistutuksen tekemiseen liittyen 

 

 

 

Allekirjoitettu lomake lähetetään alla olevaan osoitteeseen 

Satasairaala 

Potilasasiamies 

Sairaalantie 3 

28500 Pori 

Muistutuksen tekijän ehdotukset/vaatimukset (tarvittaessa erillisellä liitteellä) 

Onko asiasta valitettu muualle? 

 kyllä, mihin:________________ 

 ei 

 

Päiväys 

ja allekir-

joitus 

Päiväys Muistutuksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 

Päiväys 

ja allekir-

joitus 

Annan suostumukseni, että tämän muistutuksen vastaamisessa tarpeelliset potilastiedot voi-

daan salassapidon estämättä antaa muistutuksen tekijälle, jos eri henkilö. 

 
Päiväys Potilaan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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