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Miten lapsen tietoja käytetään?
Hei alaikäisen lapsen huoltaja! Tässä on tärkeää tietoa Kanta-palveluihin tallennettavista
lapsen tiedoista ja siitä, miten niitä voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lue
teksti ja vahvista lopuksi, että olet tutustunut siihen ja näin saanut informoinnin Kantapalveluista. Tämän jälkeen voit vaikuttaa lapsen tietojen käyttöön esimerkiksi antamalla
luovutusluvan.

Ammattilainen voi nähdä lapsen tiedot, jos siihen on lupa
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tarjota lapselle parhaan mahdollisen
hoidon ja palvelun, kun heillä on käytössään riittävät ja ajantasaiset tiedot. Tästä syystä
tiedot tallennetaan Kanta-palveluihin. Kanta-palvelut mahdollistavat tietojen liikkumisen lasta
hoitavien ammattilaisten välillä.

Kanta-palveluihin tallennetut tiedot ovat aina käytettävissä sillä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelunantajalla, joka ne on kirjannut. Lasta hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset voivat
käyttää ilman erillistä lupaa myös reseptitietoja sekä tietoja, jotka on tallennettu alueelliseen
potilastietorekisteriin. Muut häntä hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää
Kanta-palveluihin tallennettuja potilastietoja, jos siihen on annettu luovutuslupa.

Lapsen tiedot tallennetaan Kanta-palveluihin myös silloin, kun asioidaan sosiaalipalveluissa.
Toistaiseksi nämä tiedot näkyvät vain siellä, missä ne on kirjattu. Kanta-palveluihin on
tulossa myöhemmin mahdollisuus antaa lupa näiden tietojen näkymiseen myös muille
sosiaalipalvelujen ammattilaisille, joiden kanssa asioidaan. Tämä sosiaalipalveluiden tietojen
luovutuslupa on erillinen terveydenhuollon tietojen luovutusluvasta.

Voit päättää tietojen käytöstä
Huoltajana voit päättää, mitä lapsesi tietoja Kanta-palveluista luovutetaan ammattilaisten
käyttöön. Luovutusluvan voit antaa Omakannassa tai asioidessa terveydenhuollossa.

Huoltajana voit kieltää lapsen tietojen käytön niin, etteivät ne näy muualla kuin sillä
palvelunantajalla, joka ne on kirjannut. Tietojen käyttöä voi rajata esimerkiksi kieltämällä
tietyn käynnin tai hoitojakson katselun. Kieltoja voit tehdä asioidessasi lapsen puolesta
terveydenhuollossa.
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Jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että alaikäinen lapsi pystyy itse päättämään
hoidostaan, on lapsella oikeus antaa luovutuslupa tai kieltää potilastietojensa luovuttaminen
muille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille. Alaikäinen voi hallita tietojensa käyttöä
asioidessaan sosiaali- tai terveydenhuollossa.

Omakannasta näet huollettavan lapsen tiedot. Alaikäinen lapsi näkee itse omat tietonsa
Omakannasta ja myös sen, missä niitä on käytetty.

Lue lisää tietojen käytöstä
Lue Kanta-informoinnista kanta.fi-sivulta.

