
Tietojen luovuttaminen 
Kanta-Hämeen potilastietorekisterin ulkopuolelle 
edellyttää potilaan antamaa kirjallista suostumusta. 

 
Tietojen luovutus perustuu potilaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain mukaiseen potilaan 
antamaan nimenomaiseen suostumukseen, 
mikä on voimassa enintään vuoden. 

 
Suostumus voi olla rajoittamaton tai rajoitettu. 
Potilaalla on oikeus muuttaa kirjallisen suostumuksen 
sisältöä hoitonsa eri vaiheissa. 

 
Rekisterin ulkopuoliset terveydenhuollon yksiköt 
Esim. 
Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS) 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 
Sosiaalihuolto 
Yksityiset lääkäriasemat 
Yksityiset terveydenhuollon ammatinharjoittajat 
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KANTA-HÄMEEN 
SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 
 

 

 
 
 

Selvitys Kanta-Hämeen potilastietorekisteristä 
 
 

Tietojen käyttäminen 
 

Terveydenhuoltolain tultua voimaan 1.5.2011 voidaan 
potilastietoja käyttää Kanta-Hämeen 
potilastietorekisteriin kuuluvien yksiköiden välillä. 
Potilas voi halutessaan kieltää tietojensa käytön 
kokonaan toisessa Kanta-Hämeen 
potilastietorekisteriin kuuluvassa yksikössä. 
Kielto on voimassa toistaiseksi ja sen voi peruuttaa. 
Kiellon kattavia potilastietoja ei saa käyttää 
edes hätätilanteessa. 

 
Kanta- Hämeen potilastietorekisteriin 
kuuluvat terveydenhuollon yksiköt 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Hämeenlinnan terveyskeskus 
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä 
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue 
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Potilastietoja käytetään ainoastaan työtehtävissä potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä. 
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