
Vastaanottaja:     KAARINAN KAUPUNKI / TERVEYSPALVELUT (02) 588 2000                                                                               
                                   PL 12, 20781 KAARINA                                               
      

Rekisterinpitäjä:     KAARINAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 
  
 

HAKEMUS VAINAJAN TIETOJEN 
LUOVUTTAMISEKSI 
 

Kuollut, pvm

VAINAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Hakemukseen vaaditaan allekirjoitus, konekielisenä hakemusta ei voi lähettää

Nimi

Henkilötunnus

Pyydettävät asiakirjat                                                                (HUOM! Tulostaa vain näkyvillä olevan tekstin. Tarvittaessa lisää erilliselle liitteelle)

ASIAKIRJAN PYYTÄJÄÄ KOSKEVAT TIEDOT

Sukulaisuussuhde     

PERUSTELUT

Nimi

Henkilötunnus Puhelin

Osoite

Vainajan sukulainen                     
 kyllä
  ei

Tietojen käyttötarkoitus                                                            (HUOM! Tulostaa vain näkyvillä olevan tekstin. Tarvittaessa lisää erilliselle liitteelle)

Pvm

ALLEKIRJOITUS Allekirjoitus ja nimen selvennys

Potilaslain 13 §:n 3 momentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoito koskevia 
tietoja voidaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten 
siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. 
  
Luovutuksen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tämän salassapitovelvollisuuden 
rikkominen on rangaistava teko rikoslain asiainomaisten säännösten mukaisesti. 
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