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MIKSI TARVITAAN SUOSTUMUS?

Tämä suostumus mahdollistaa tietojesi nopean 
sähköisen koostamisen suoraan eri sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissasi käytetyistä tieto-
järjestelmistä. Kaikkea olennaista tietoa ei vielä 
ole saatavissa Kanta-palveluista (kanta.fi).

Tämä suostumus tarvitaan, koska Omakanta- 
palvelussa (omakanta.fi) antamasi luovutusluvat 
ja kiellot koskevat vain Kanta-palveluiden kautta 
saatavaa tietoa.

MITÄ SUOSTUMUS KOSKEE JA 
KENELLE SE ANNETAAN?

Suostumus annetaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon rekisterinpitäjälle. Suostumus koskee oikeut-
ta käyttää asiakas- ja potilastietojasi suoraan 
paikallisista tietojärjestelmistä. Tämä suostumus 
on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen suos-
tumus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
EU 2016/679.

KUKA NÄKEE TIETONI?

Tietosi voi nähdä vain sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijä, joka osallistuu palveluihisi tai 
hoitoosi organisaatiossa, jolle annat suostumuksen. Tietojesi käytön edellytys on voimassa 
oleva asiakas- tai hoitosuhde. Lisäksi työntekijällä tulee olla työtehtävänsä kannalta välttämä-
tön tarve ja säädösten mukainen oikeus tiettyyn tietoryhmään (laki sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä §15).

MIKÄ ON TILANNEKUVA?

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosi koostetta voidaan kutsua tilannekuvaksi. Tilannekuva 
kokoaa ja auttaa näkemään nopeasti tilanteesi, käyttämäsi palvelut ja Sinulle tehdyt varaukset 
ja suunnitelmat.

http://kanta.fi
http://omakanta.fi


MITÄ JOS EN ANNA SUOSTUMUSTA?

Suostumus on vapaaehtoinen. Suostumus 
nopeuttaa tilannekuvasi automaattista koosta-
mista eri palveluissasi. Suostumuksen antamatta 
jättäminen ei vaaranna tai estä palveluasi tai 
hoitoasi.

MITEN NÄEN, KUKA ON KÄYTTÄNYT 
TIETOJANI?

Kaikesta henkilötietojen käsittelystä sosiaali- ja 
terveydenhuollossa kerätään lokitiedot. Tiedot 
toteutuneesta tietojesi käsittelystä saat palve-
luihisi osallistuneista organisaatioista. Ohjeet ja 
yhteystiedot löytyvät kunkin kunnan, terveysase-
man tai sairaalan internet-sivuilta ja opastuspis-
teistä.

MITÄ TIETOJA MINUSTA VOIDAAN KOOSTAA? 

Tietosi koostetaan palvelusi toteutuksessa tarvittavalla tavalla terveydenhuollon potilastiedois-
ta ja sosiaalihuollon asiakastiedoista iäkkäiden, lapsiperheiden ja työikäisten palveluista sekä 
vammaispalveluista, päihdehuollosta ja lastensuojelusta.

Potilastietojen ryhmiä ovat yhteys- ja 
palvelutietojen lisäksi

• hoidon aihe, arviot, suunnitelmat, toteu-
tus ja toimenpiteet  

• mittaukset ja testit, esim. pituus. paino, 
verenpaine

• kuvantamistutkimus

• laboratoriotutkimus  

• riskitieto, esim. allergiat

• rokotus

• asiointiin, kotona selviytymiseen tai liik-
kumiseen vaikuttava tieto, esim. apuväli-
ne, liikuntarajoite tai kuulo

• sairauslomat ja muut erilliset todistukset 
ja lausunnot 

• kotisairaanhoidon yhteydessä tallennetut 
tiedot

Asiakastietojen ryhmiä ovat yhteys- ja 
palvelu- ja asiakkuustietojen lisäksi

• tieto palvelutehtävissä avatuista asioista

• arviot, suunnitelmat ja päätökset

• kotipalveluiden yhteydessä tallennetut 
huomiot

YHTEYSTIEDOT

Suostumusasiassa Sinua neuvovat alueesi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Saat lisätietoa 
tietosuojasivuilta: Keski-Suomen hyvinvointialue (jyvaskyla.fi/info/yhteys/tietoa-sivustosta/asi-
akkaan-ja-potilaan-oikeudet/asiakastietojen-tietosuoja-1).

https://www.jyvaskyla.fi/info/yhteys/tietoa-sivustosta/asiakkaan-ja-potilaan-oikeudet/asiakastietojen-tietosuoja-1
https://www.jyvaskyla.fi/info/yhteys/tietoa-sivustosta/asiakkaan-ja-potilaan-oikeudet/asiakastietojen-tietosuoja-1

