
 

Potilaan oikeusturvakeinot 
 

 Toimintayksikön on tiedotettava potilailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä 

järjestettävä muistutuksen tekeminen heille mahdollisimman vaivattomaksi. 

 Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on 

oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle 

johtajalle (Minna Martin). 

 Potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen terveydenhuollon palveluista vastaavalle 

johtajalle ja/tai tehdä kantelun aluehallintovirastoon, Valviraan, Eduskunnan oikeusasiamiehelle tai 

valtioneuvoston oikeuskanslerille. 

 Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilasta potilaan oikeusturvaan liittyvissä asioissa. 

 Potilasasiamiehen yhteystiedot tulee olla helposti potilaan saatavilla. 

 

Potilasasiamies 
 

Potilaslaki takaa sinulle potilaana tietyt oikeudet. Näitä ovat: oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun, hoidon 

tapahtuminen yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, tiedon saantioikeus, tietosuoja sekä 

potilasasiamiesjärjestelmä. Potilaiden yhdenvertaisuus edellyttää, että riippumatonta ja laadukasta 

potilasasiamiespalvelua on saatavillasi paikkakunnasta tai terveydenhuollon toimintayksiköstä riippumatta. 

 

Potilasasiamiehen tehtävänä on: 

 neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 

 avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa 

 avustaa potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa 

 tiedottaa potilaan oikeuksista 

 toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 

 Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hänen 

yhteystietonsa saat hoitopaikasta. 

 

Muistutus tai kantelu 
 

Jos potilaana tai hänen omaisenaan olet tyytymätön terveydenhuollossa saatuun hoitoon tai kohteluun, 

asia kannattaa heti ottaa puheeksi hoitohenkilökunnan kanssa. Jos ongelmaa ei saada tyydyttävästi 

selvitettyä tai ratkaistua, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus tehdä kirjallinen muistutus hoitavan 

yksikön johtajalle tai ääritilanteessa kannella asiasta. Muistutukseen on saatava vastaus kohtuullisessa 

ajassa (noin 1 kk). 

 

 

 



 
 

 

Terveydenhuoltoa koskeva kantelu tehdään vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella siihen 

aluehallintovirastoon, jonka alueella potilas on ollut hoidettavana. Jos hoitovirhe-epäily koskee hoidossa 

menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa, kantelu tehdään Valviraan. 

 

Kantelusta tulee käydä ilmi se laitos tai ammattihenkilö, jonka toimintaan kantelija on tyytymätön, sekä ne 

perusteet, joiden takia hoito tai menettely on koettu epäasianmukaisena. Myös kantelijan nimi, osoite ja 

muut mahdolliset yhteystiedot tulee mainita selvästi. 

 

Kantelun tutkiminen on maksutonta ja se käsitellään puolueettomasti. Aluehallintovirasto antaa kanteluun 

kirjallisen päätöksen. 

 

Lisätietoja mm. täältä 

http://www.avi.fi/web/avi/potilaan-asema-ja-oikeudet#.VQMIvvmUdCw  
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