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Muistutus
(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 10 §)

Muistutus lähetetään tai jätetään kirjaamoon, josta se toimitetaan toimintayksikön esimiehelle.

Sukunimi

Sukunimi

Toimintayksikkö

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Etunimet

Tapahtuma-aika

Henkilötunnus

Lähiosoite

Lähiosoite

Ketä/mitä muistutus koskee (esim. nimi ja virka-asema)

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Alaikäisen huoltajan/edunvalvojan yhteystiedot

Asiakkaan/potilaan henkilötiedot

Muistutuksen tekijä (jos muu kuin asiakas)

Muistutuksen kohde

Palautusosoite:
Espoon kaupungin kirjaamo
PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI 

Sähköposti:
kirjaamo@espoo.fi
Viestin aiheeksi on merkittävä ”Muistutus”
Huom! Lähetät suojaamattoman sähköpostin omalla vastuullasi.
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Tapahtuman kuvaus (tarvittaessa eri liitteellä)

Muistutuksen aihe  
(Mistä asiasta halutaan muistuttaa? Tarvittaessa eri liitteellä)

Vaatimukset asian suhteen  
(Ehdotukset asiatilan korjaamiseksi. Tarvittaessa eri liitteellä)

Katso tiedot liitteestä

Katso tiedot liitteestä

Katso tiedot liitteestä



Päiväys

Suostun siihen, että terveydenhuollon viranomainen tai muu terveyspalvelun järjestäjä saavat antaa ne 
asiakkuuttani koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen tämän muistutuksen selvittämistä varten sen estämättä, mitä 
asiakirjasalaisuudesta ja vaitiolovelvollisuudesta on säädetty.

Samalla suostun siihen, että muistutusasiakirjat ja vastaus voidaan antaa tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehelle, 
PL 220, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

Asiakirjat ja vastaus liitteineen on palautettu

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Allekirjoitus

Päiväys

Palautusosoite:
Espoon kaupungin kirjaamo
PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI 

Sähköposti:
kirjaamo@espoo.fi
Viestin aiheeksi on merkittävä ”Muistutus”
Huom! Lähetät suojaamattoman sähköpostin omalla vastuullasi.

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Palautuspäiväys

Saat vastauksen tekemääsi muistutukseen kirjallisena kohtuuajassa (n. 1 kk). Vastaukseen ei voi hakea muutosta. 
Muistutuksen tekeminen ei estä muiden oikaisukeinojen käyttämistä tai kantelun tekemistä valvontaviranomaisille.

asiakkaalle / muistutuksen tekijälle

sosiaali- ja potilasasiamiehelle

Asiakkaan suostumus

Asiakirjojen ja vastauksen palautus
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Liite
Liite potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaiseen muistutukseenmukaiseen muistutukseen
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