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Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille 

Hyvinvointialueelle yhteinen sosiaalihuollon 
asiakasrekisteri ja yhteinen 
terveydenhuollon potilasrekisteri 

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen 
sosiaali- ja terveyspalveluista. Keski-Suomen kuntien sosiaalihuollon asiakastiedot ja 
terveydenhuollon potilastiedot yhdistyvät hyvinvointialueen yhteisiksi asiakastiedoiksi 
ja potilastiedoiksi. Tiedoista muodostuu hyvinvointialueelle yksi yhteinen 
sosiaalihuollon asiakasrekisteri ja yksi yhteinen terveydenhuollon potilasrekisteri. 
Näiden henkilörekistereiden rekisterinpitäjänä toimii hyvinvointialueen aluehallitus. 

Henkilötietojesi käsittely hyvinvointialueen sisällä 

Sosiaalihuollon ammattilaisilla on 1.1.2023 alkaen oikeus nähdä ja käsitellä 
hyvinvointialueen kunnissa olevia asiakastietojasi ilman suostumustasi tai lupaasi, 
mikäli palvelusi näin edellyttää. Vastaavasti terveydenhuollon ammattilaisilla on oikeus 
käsitellä koko hyvinvointialueella olevia potilastietojasi hoitosi niin vaatiessa. Keski-
Suomen hyvinvointialue on yksi rekisterinpitäjä, eikä rekisterinpitäjältä voi kieltää 
vastuullaan olevien tietojen käsittelyä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tarjoamaan sinulle parhaan 
mahdollisen hoidon ja palvelun, kun heillä on käytössään riittävät ja ajantasaiset tiedot. 
Henkilötietojesi käyttö perustuu aina asiakas- tai hoitosuhteeseen taikka ammattilaisen 
työtehtävään liittyvään velvollisuuteen. Ammattilaisilla on oikeus käsitellä asiakas- ja 
potilastietojasi vain siinä laajuudessa kuin palvelusi tai hoitosi kulloinkin edellyttää.  

Anna luovutuslupa tai -kielto tietojesi luovuttamiseen hyvinvointialueen 
ulkopuolelle Kanta-palveluissa 

Kaikki Suomen terveydenhuollon rekisterinpitäjien kirjaamat potilastiedot tallentuvat 
Kanta-palveluihin (www.kanta.fi). Sosiaalihuollon asiakastietojen tallentaminen Kanta-
palveluihin on vielä keskeneräistä, mutta tulevaisuudessa myös kaikki sosiaalihuollon 
asiakastiedot löytyvät Kanta-palvelusta rekisterinpitäjittäin. Kanta-palvelut 
mahdollistavat tietojen liikkumisen sinua hoitavien ammattilaisten välillä kaikkialla 
Suomessa. 

Ilman lupaa tietojasi ei kuitenkaan voi luovuttaa Kanta-palveluista rekisterinpitäjältä 
toiselle, esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon palvelunantajalta julkisen 
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terveydenhuollon palvelunantajalle, yksityisten palvelunantajien välillä tai 
hyvinvointialueelta toiselle. Kun annat luovutusluvan Kanta-palveluihin tallennettujen 
tietojesi käyttämiseen, eri palvelunantajat voivat tarvittaessa käyttää tietoja 
palvelussasi tai hoidossasi. 

Luovutuslupa annetaan erikseen terveydenhuollon potilastietoihin ja sosiaalihuollon 
asiakastietoihin. Toistaiseksi sinulla tai sosiaalihuollon toimijoilla ei ole mahdollisuutta 
nähdä Kanta-palveluihin tallennettuja sosiaalihuollon asiakastietoja, joten et voi vielä 
tehdä luovutuslupaa sosiaalihuollon asiakastietoihin Kanta-palveluissa. Tämä tulee 
mahdolliseksi vasta vuonna 2024. 

Halutessasi voit luovutuskiellolla määrätä mitä tietojasi ei saa luovuttaa muille sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelunantajille. Keski-Suomen hyvinvointialue on yksi 
rekisterinpitäjä, eikä luovutuskieltojen tekeminen ole mahdollista rekisterinpitäjän 
omiin tietoihin.    

Mahdollisista luovutuskiellosta huolimatta asiakas- ja potilastietojasi voidaan käsitellä 
silloin, kun siihen on lakiin perustuva oikeus. Tällainen oikeus on esimerkiksi silloin, kun 
sosiaalihuollon palvelutarve täytyy arvioida tai kun pyritään ehkäisemään lääkkeiden 
väärinkäyttöä.  

Kanta-palveluissa voit myös vastaanottaa Kanta-informoinnin. Informoinnista saat 
tietoa esimerkiksi resepti-, potilas- ja asiakastietojen käytöstä sekä oikeuksistasi 
vaikuttaa näiden tietojen käyttöön. 

Informoinnin jälkeen sivulla on mahdollisuus antaa luovutuslupa tai halutessasi rajata 
tietojen käyttöä luovutuskiellolla. Luovutuslupa ja -kielto ovat voimassa toistaiseksi, ja 
voit halutessasi peruuttaa ne. 

Kirjaudu Omakantaan www.omakanta.fi ja tutustu tietojesi käytön hallintaan jo nyt. 

Lisätietoja saat sosiaali- tai terveysasemaltasi. 
 

Keski-Suomen hyvinvointialue  

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 
273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Asukkaille, 
asiakkaille ja potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihduttua: pääosin tuttu 
ammattilainen jatkaa tutussa toimipisteessä. Puhelinnumerot säilyvät samoina. 
Jatkossa palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen 
hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi. 


