
Olen tietoinen siitä, että mahdollisten luovutuskieltojen kattamat tiedot eivät ole käytettävissä, ellen
ole alla erikseen antanut suostumustani tietojen luovuttamiseen hätätilanteessa. Ilman
suostumustani tietoja ei voi käyttää edes siinä tapauksessa, että olisin äkillisen henkeä uhkaavan
sairauden tai loukkaantumisen vuoksi tajuton enkä sen vuoksi kykenisi peruuttamaan tekemääni
kieltoa. Mahdollisista kielloista huolimatta potilastietoni ovat kuitenkin Eksoten käytettävissä vaikka
tämä ei saakaan luovuttaa tietoja.

Tietojen luovutuskiellot ovat voimassa toistaiseksi. Voin halutessani peruttaa tekemäni
luovutuskiellon tai tehdä uusia kieltoja.
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TIETOJEN LUOVUTUSKIELTO/LUOVUTUSKIELLON
PERUMINEN

Kiellon vaikutus potilastietojen käsittelyyn

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteutumisessa
käytettäviä asiakirjoja. Potilasasiakirjat sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai
muita henkilökohtaisia tietoja. Potilasasiakirjojen tiedot ovat Eksoten (Etelä-Karjalan
sosiaali- ja terveyspiirin) terveyspalvelujen toimipisteissä potilaan hoidosta vastaavien
henkilöiden käytössä potilaan hoidon edellyttämässä laajuudessa.

Potilaalla on halutessaan oikeus kieltämällä rajoittaa potilastietojensa luovuttamista.
Ennen kiellon vastaanottamista potilaalle tulee antaa selvitys kiellon merkityksestä.

Mikäli potilas on kieltänyt tietojen luovuttamisen, kieltoa noudatetaan kaikissa
tilanteissa, ellei laissa olevassa nimenomaisesta säännöksestä muuta johdu.
Kiellon rajaamia potilastietoja ei saa käyttää edes hätätilanteessa. Potilas voi kuitenkin
tehdä hoitotahdon, jossa hän sallii myös kiellon tarkoittamien potilastietojen luovutuksen
esimerkiksi kun hän on tajuton ja tarvitsee välitöntä hoitoa.

Hätätilanteessa tietoja voidaan hakea siinä tapauksessa, että potilas on erikseen
ilmoittanut kieltolomakkeella, että kiellon kohteena olevia tietoja saa käyttää
hätätilanteissa.

Kiellon tekemisen jälkeen sen kohteena olevia tietoja saa luovuttaa vain jos potilas
on peruuttanut kiellon. Potilas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa kiellon.
Kielto ja sen peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti.
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Kiellon vaikutus potilastietojen käsittelyyn
 
Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteutumisessa käytettäviä asiakirjoja. Potilasasiakirjat sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Potilasasiakirjojen tiedot ovat Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin) terveyspalvelujen toimipisteissä potilaan hoidosta vastaavien henkilöiden käytössä potilaan hoidon edellyttämässä laajuudessa. 
Potilaalla on halutessaan oikeus kieltämällä rajoittaa potilastietojensa luovuttamista. Ennen kiellon vastaanottamista potilaalle tulee antaa selvitys kiellon merkityksestä. 
Mikäli potilas on kieltänyt tietojen luovuttamisen, kieltoa noudatetaan kaikissa tilanteissa, ellei laissa olevassa nimenomaisesta säännöksestä muuta johdu. Kiellon rajaamia potilastietoja ei saa käyttää edes hätätilanteessa. Potilas voi kuitenkin tehdä hoitotahdon, jossa hän sallii myös kiellon tarkoittamien potilastietojen luovutuksen esimerkiksi kun hän on tajuton ja tarvitsee välitöntä hoitoa. 
Hätätilanteessa tietoja voidaan hakea siinä tapauksessa, että potilas on erikseen ilmoittanut kieltolomakkeella, että kiellon kohteena olevia tietoja saa käyttää hätätilanteissa.
Kiellon tekemisen jälkeen sen kohteena olevia tietoja saa luovuttaa vain jos potilas on peruuttanut kiellon. Potilas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa kiellon. Kielto ja sen peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti.
 
Maija Laitinen
1.3.2011
Lappeenrannan sosiaali- ja terveystoimi
SOPIMUS SÄHKÖISEN ASIOINTIPALVELUN KÄYTÖSTÄ
SOPIMUS SÄHKÖISEN ASIOINTIPALVELUN KÄYTÖSTÄ HOITO- TAI PALVELUKODIN JA EKSOTEN VIESTINVÄLITYKSESSÄ
	Tekstikenttä13: 
	Tekstikenttä14: 
	Valintaruutu2: 0



