Potilastietoja ovat yhteys- ja palvelutietojen lisäksi

Sosiaalihuollon asiakastietoja ovat
•

hoidon aihe ja toimenpide, esim.
diagnoosi, leikkauksen tai terapian
nimike

asiakkaan yhteys-, palvelu- ja asiakkuustiedot

•

tieto palvelutehtävissä avatuista
asioista

•

mittaustulos, esim. pituus, paino,
verenpaine

•

tieto palveluiden tarpeesta

•

kuvantamistutkimus

•

tieto palveluita koskevista päätöksistä

•

laboratoriotutkimus, kuulotutkimus tai muu testaus tai mittaus

•

tieto palveluiden järjestämisestä ja
palveluiden toteuttamisesta

•

•

riskitieto, esim. allergia

•

rokotus

•

apuväline

•

pysyväisluonteinen rajoite, esim.
liikuntaeste, huono kuulo

•

sairauslomat ja muut erilliset
todistukset ja lausunnot

Asiakastietoja tallennetaan sosiaalihuollon iäkkäiden, lapsiperheiden ja
työikäisten palveluissa sekä vammaispalveluissa, päihdehuollossa ja
lastensuojelussa.

Kotihoidon tietoja tallennetaan
sekä sosiaali- että terveydenhuollossa arvioitaessa kotihoidon tarvetta ja suunniteltaessa ja arvioitaessa
kotihoitoa.
Kotihoidon tiedot ovat
•

palvelutiedot

•

arvioita, päätöksiä ja suunnitelmia
kotihoidon toteuttamisesta

•

kotona toteutettujen palveluiden
yhteydessä tallennetut havaintoja
havainnot ja huomiot

YHTEYSTIEDOT
UNA-suostumusasiassa Sinua neuvovat alueesi sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaiset. Saat lisätietoa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän
Tietosuoja-sivulta (phhyky.fi/fi/asiakkaalle/tietosuoja).

UNAsuostumus

Mikä on Tilannekuva ja
miksi siihen tarvitaan
minun suostumus?
Nimimerkki Epätietoinen

Vastaus tähän, sekä
moneen muuhun
kysymykseen löytyy
tästä lehtisestä.
UNA-tiimi

MIKÄ ON TILANNEKUVA? Tilannekuva on kooste sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoistasi. Tilannekuva kokoaa ja auttaa ammattilaista näkemään nopeasti tilanteesi, käyttämäsi palvelut ja Sinulle tehdyt varaukset. Tilannekuvaa kokeillaan nyt PäijätSoten alueella.

UNA Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jonka omistajina on sairaanhoitopiirejä,
kuntia, kuntayhtymiä ja omistajien strategisia kumppaneita. UNA Oy tarjoaa kehittämisja asiantuntijapalveluita SoTe-toimialan kehittämiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

MIKSI TARVITAAN
UNA-SUOSTUMUS?

UNA-SUOSTUMUKSEN
VOIMASSAOLO

UNA-suostumus tarvitaan salassa pidettävien tietojesi käyttämiseen, jotta tilannekuvatietosi voidaan koota palvelujesi
yhteydessä digitaalisesti eri tietojärjestelmistä Tilannekuvan käyttöön.

UNA-suostumuksesi on voimassa enintään 31.12.2023 tai kunnes kansallinen
ratkaisu sen korvaa. Voit milloin tahansa
muuttaa tai peruuttaa UNA-suostumuksen ilmoittamalla siitä UNA-suostumuksesi vastaanottaneelle yksikölle.

Edelleen on tärkeää tehdä Kanta-suostumus, josta löydät lisätietoa Kantaesitteistä ja kanta.fi/tiedot-kannassa.

MITÄ TIETOJA TILANNEKUVA
MINUSTA NÄYTTÄÄ?
Tilannekuva näyttää niitä asiakas- ja
potilastietojasi, joita sosiaalihuollossa ja
terveydenhuollossa asioidessasi on kirjattu asianomaisiin tietojärjestelmiin. Tiedot
tulevat Tilannekuvaan pääosin Kantaarkiston kautta ja noudattavat Kantapalveluissa tehtyjä mahdollisia kieltoja.
Tilannekuva näyttää ammattihenkilölle,
mitä palveluita olet käyttänyt, keskeiset
terveys- ja hoitotietosi sekä sosiaalihuollon arvioita, suunnitelmia ja päätöksiä.
Tiedot kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilannekuvaan sinusta koostettavat
tiedot. Tilannekuvan tietosisältö laajenee
tulevaisuudessa.

UNA-suostumuksella tietojasi voi käsitellä
ainoastaan suostumuksessa nimetty taho
siinä nimettyyn tiedon käyttötarkoitukseen.
Suostumuksesi koskee sekä ennen että
jälkeen suostumuksen antamispäivää
sähköisesti tallennettuja potilas- ja asiakastietojasi.
Saat aina kopion antamastasi suostumuksestasi. Sosiaali- tai terveydenhuollon
työntekijä voi vahvistaa suostumuksesi
omalla allekirjoituksellaan, jos et itse
pääse tai kykene allekirjoittamaan sitä
paperilla. Laillinen edustajasi voi antaa tai
muuttaa puolestasi UNA-suostumuksen.
Jos suostumuksen voimassaolon aikana
tulee vastaava kansallinen suostumus,
sen antaminen korvaa UNA-suostumuksen.

KUKA NÄKEE TILANNEKUVANI?
Tilannekuvasi näkee ainoastaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijä,
joka osallistuu palveluusi tai hoitoosi. Tilannekuvan käytön edellytys on voimassa
oleva asiakas- tai hoitosuhde ja työntekijän työtehtävän kannalta perusteltu tarve
tietoihin.

MITEN NÄEN, KUKA ON
KÄYTTÄNYT TIETOJANI?

MITÄ JOS EN ANNA
UNA-SUOSTUMUSTA?

Kaikesta henkilötietojen käsittelystä
sosiaali- ja terveydenhuollossa kerätään lokitiedot. Omakanta-palvelussa
näet, mihin organisaatioihin tietojasi
on pyydetty käsiteltäväksi. Yksityiskohtaisemmat tiedot toteutuneesta käsittelystä saat kustakin organisaatiosta.
Ohjeet ja yhteystiedot löytyvät kunkin
kunnan, terveysaseman tai sairaalan
internet-sivuilta ja opastuspisteistä.

UNA-suostumuksen antaminen on
vapaaehtoista. UNA-suostumuksen
antaminen edistää palvelusi järjestämistä ja antamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Palvelusi ja hoitosi eivät
vaarannu eivätkä esty ilman UNAsuostumusta ja sen mahdollistamaa
Tilannekuvaa.

TILANNEKUVAAN SINUSTA KOOSTETTAVAT TIEDOT
Tilannekuvaan kootaan terveydenhuollon työntekijän tallentamia potilastietoja,
sosiaalihuollon työntekijän tallentamia asiakastietoja sekä kotihoidon tietoja.
Myös yhteystiedot ja palvelutiedot ovat asiakastietoja.
Yhteystiedot ovat asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa osoite- ja puhelinnumerotietoja, joita voi koskea turvakielto. Turvakiellon alaisia tietoja ei koskaan
välitetä Tilannekuvaan. Jos turvakiellon hakija on erikseen antanut maistraatille
ns. turvallisen yhteysosoitteen, tämä näkyy Tilannekuvassa.
Palvelutieto tarkoittaa tietoa toteutuneen tai varatun käynnin tai hoitojakson
ajankohdasta ja palvelun toteuttajasta. Sosiaalihuollossa palvelutiedolla tarkoitetaan lisäksi tietoa asiakkuudestasi.
Potilastietoja tallennetaan mm. terveyskeskuksissa, lääkäriasemilla, sairaaloissa,
fysioterapiassa, muissa terveydenhuollon laillistettujen ammattihenkilöiden palveluissa, laboratorioissa, kuvantamiskeskuksissa, hammaslääkärin vastaanotoilla
ja työterveyshuollon sisältyvillä sairauden hoidon käynneillä.
Lista tiedoista takasivulla.

KETTERÄSTI ETEENPÄIN

