Tietoa Kantapalveluista sosiaali- ja
terveydenhuollossa
asioiville
Kanta-palvelut on valtakunnallinen tietojärjestelmäkokonaisuus,
joka auttaa terveytesi ja hyvinvointisi turvaamisessa. Kantapalvelujen kautta asiakas- ja potilastietosi sekä reseptitietosi
ovat ammattilaisten apuna, kun he hoitavat sinua ja asioitasi.

Kuka saa käsitellä tietojani
Kanta-palveluissa?
Sinua hoitavat ammattilaiset eri sosiaali- ja
terveydenhuollon yksiköissä voivat käyttää
Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi, jos
olet antanut siihen luvan. Tietojasi saavat
käsitellä esimerkiksi lääkäri ja hoitaja
vastaanotolla sekä farmaseutti apteekissa
lääkettä haettaessa.
Kanta-palvelujen avulla tietojasi
käsitellään ja säilytetään luotettavasti
ja turvallisesti.

Mikä on Omakanta?
Omakanta on verkkopalvelu, jonka kautta
pääset näkemään Kanta-palveluihin
tallennettuja tietojasi. Omakannassa
näet omat terveystietosi ja reseptit, voit
pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa
elinluovutus- ja hoitotahdon. Lisäksi
voit antaa luvan luovuttaa tietojasi
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eteenpäin (luovutuslupa) tai kieltää niiden
luovuttamisen. Tulevaisuudessa voit
katsoa Omakannasta myös sinua koskevat
sosiaalihuollon tiedot.
Omakannan hyvinvointitiedoissa näet itse
tallentamiasi tietoja, kuten verensokerin
mittaustuloksia, liikuntatietoja ja
itsehoitosuunnitelmia. Hyvinvointitiedot
voit tallentaa tarkoitusta varten kehitettyjen
sovellusten ja mittalaitteiden avulla.
Nämä tiedot ovat tällä hetkellä vain sinun
itsesi käytettävissä. Tulevaisuudessa voit
omalla suostumuksellasi mahdollistaa
hyvinvointitietojesi näkymisen
myös sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille.
Omakantaan kirjaudutaan esimerkiksi
pankkitunnuksilla osoitteessa kanta.fi.
Omakannasta on saatavilla lisää tietoa,
voit pyytää esitteen asioidessasi sosiaalitai terveydenhuollossa.

Reseptit Kanta-palveluissa
Kenellä reseptitietoni ovat
nähtävillä?
Kaikki reseptit määrätään sähköisinä ja
tiedot tallennetaan Kanta-palveluihin.
Reseptit ovat yleensä voimassa kaksi
vuotta.
Reseptitietosi ovat nähtävillä sillä
lääkärillä, joka on reseptin kirjoittanut
sekä sinua hoitavalla lääkärillä tai
hoitajalla. Lisäksi apteekki saa katsoa
reseptit, kun lääkettä haetaan.
Lääkärin tulee kertoa sinulle sähköisestä
reseptistä ja oikeuksistasi siihen liittyen
ennen reseptin määräämistä. Voit
kieltää reseptien näkymisen tekemällä
luovutuskiellon joko terveydenhuollossa tai
Omakannassa.
Näet itse lääkkeiden nimet ja
annosteluohjeet lääkärin antamasta
paperisesta potilasohjeesta.
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Voiko joku toinen noutaa lääkkeeni
apteekista ja hoitaa puolestani
reseptin uusimisen?
Jos joku muu hakee puolestasi
lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla
mukana potilasohjeesi tai Kela-korttisi.
Voit myös antaa lääkkeen hakijalle
Suomi.fi-verkkopalvelussa sähköisen
apteekkiasiointivaltuutuksen. Henkilö,
joka asioi puolestasi, tarvitsee Kela-korttisi
lääkekorvauksen saamista varten.
Kun annat kirjallisen tai sähköisen
valtuutuksen, toinen henkilö voi pyytää
puolestasi esimerkiksi reseptin uusimista.
Voit valtuuttaa myös esimerkiksi
kotihoidon tai palvelutalon hoitamaan
lääkehoitoosi liittyviä asioita puolestasi
sosiaali- ja terveydenhuollossa ja
apteekissa.

Tietojen tallentaminen
Kanta-palveluissa
Mihin terveydenhuollon
potilastietoni tallennetaan?

Mihin sosiaalihuollon asiakastietoni
tallennetaan?

Hoitoosi liittyvien tietojen ja
tutkimustulosten tallentaminen on
terveydenhuollon toimijoille lakisääteinen
velvoite. Asioidessasi terveydenhuollossa
tietosi kirjataan potilastietojärjestelmään,
josta ne siirtyvät Kanta-palveluihin.

Asiakastietojen tallentaminen
Kanta-palveluihin on jatkossa myös
sosiaalihuollon toimijoille lakisääteinen
velvoite. Tietojen tallentaminen alkaa
vaiheittain eri palveluista.

Jos annat luvan, sinua hoitavat lääkärit
ja hoitajat näkevät Kanta-palveluista
myös aiemmat tai muualla tallennetut
potilastietosi. Näin hoitoosi liittyvä tieto
kulkee paremmin, eikä päällekkäisiä
hoitoja tai tutkimuksia tarvitse tehdä.
Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi
käyttö niin, etteivät ne näy muualla kuin
sillä palvelunantajalla, joka ne on kirjannut.
Kiellon voi asettaa Omakannassa tai
asioidessasi terveydenhuollossa.
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Sosiaalihuollon palveluita ovat
esimerkiksi:
•
•
•
•

lapsiperheiden palvelut
iäkkäiden palvelut
päihdepalvelut
vammaispalvelut.

Alkuvaiheessa Kanta-palveluihin tallennetut
tiedot ovat sen sosiaalihuollon toimijan
käytettävissä, joka vastaa palvelujesi
järjestämisestä ja toteuttamisesta.
Myöhemmin asiakastiedot ovat myös
muiden sosiaalihuollon toimijoiden
käytössä, jos olet antanut siihen luvan.
Tietojasi pääsee näkemään vain työntekijä,
joka käsittelee sinun asioitasi.

Asiakastietojen käytön
periaatteet sosiaali- ja
terveydenhuollossa
On tärkeää, että sinua hoitavilla sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisilla on käytössään riittävät ja ajantasaiset tiedot
sinusta. Voit itse päättää tietojesi käytöstä.

Ammattilainen voi nähdä tietosi,
jos annat siihen luvan
Kanta-palveluihin tallennetut tietosi
ovat aina käytettävissä sillä sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelunantajalla,
joka ne on kirjannut. Sinua hoitavat
terveydenhuollon ammattilaiset voivat
käyttää ilman erillistä lupaasi myös
reseptitietojasi sekä tietoja, jotka
sinusta on tallennettu alueelliseen
potilastietorekisteriin.
Muut sinua hoitavat terveydenhuollon
ammattilaiset voivat käyttää Kantapalveluihin tallennettuja potilastietojasi, jos
olet antanut siihen luovutusluvan.
Antamalla luovutusluvan varmistat, että
kaikissa hoitopaikoissasi on riittävät ja
ajantasaiset tiedot sinusta.
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Voit itse päättää tietojesi käytöstä
Omakannasta näet omat tietosi ja missä
niitä on käytetty. Sinulla on myös oikeus
kieltää tietojesi käyttö niin, etteivät ne näy
muualla kuin sillä palvelunantajalla, joka ne
on kirjannut.
Voit rajata tietojesi käyttöä esimerkiksi
kieltämällä tietyn reseptin, käynnin tai
hoitojakson tietojen luovuttamisen.
Voit hallita omien tietojesi käyttöä
Omakannassa tai asioidessasi sosiaalitai terveydenhuollossa. Luovutuslupa
ja kiellot ovat voimassa toistaiseksi, ja
ne voi peruuttaa. Aiemmin antamasi
suostumukset ja asetetut kiellot pysyvät
voimassa.
Lue lisää:
kanta.fi
kanta.fi/tietojen-kaytto-ja-turvallisuus

