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VARSINAIS-SUOMEN
SAIRAANHOITOPIIRI

Vastaanotettu

Nimi

Asiakirjojen
pyytäjää koskevat
tiedot

/

Puhelinnumero

20

Pyytäjän osoite ja postitoimipaikka
Vainajan sukulainen

Sukulaisuussuhde

ei
kyllä

□
□
Vainajan täydellinen nimi (myös entiset)

Vainajaa koskevat
tiedot

Henkilötunnus

Kuollut, pvm.

Pyydettävät
asiakirjat

Tietojen käyttötarkoitus

Perustelut

Aika ja paikka

/

Allekirjoitus

20

Allekirjoitettu lomake toimitetaan sen sairaalan arkistoon, josta tiedot pyydetään.
VSSHP täyttää
Seuraavat tiedot luovutetaan:

Aika ja paikka

/

Päätöksentekijän allekirjoitus ja nimenselvennys

20

Lähetys-/luovutusmerkinnät

Toimituspäivä

/

Jäljennösten määrä

Mahdollinen maksu

20

YHT 59a VSSHP 6.2016

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Luovutuksen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun
tarkoitukseen. Tämän salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistava rikoslain asianomaisten säännösten
mukaisesti.
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POTILASTIETOJEN SALASSAPIDETTÄVYYS
Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä (Laki potilaan
asemasta ja oikeuksista 13 § 1 mom.). Tietoja voidaan salassapitosäännösten
estämättä antaa vain, jos laissa erikseen niin säädetään. Tämä koskee myös
kuolleiden henkilöiden tietoja.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 § 2 mom. mukaan
pyydettäessä tieto salassa pidettävästä asiakirjasta tai muusta asiakirjasta, josta
tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on ilmoitettava
tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten
selvittämiseksi tarpeelliset seikat.
KUOLLEEN HENKILÖN POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMISEDELLYTYKSET
Elinaikaista hoitoa koskevat tiedot
Potilaslain 13 § 3 mom. 5 kohdan mukaan saadaan antaa:
kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia
tietoja perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja
tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten
siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien
selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Tietoja tarvitsevalla ei siten ole oikeutta
saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomusta. Luovutuksensaaja
ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.
Laissa tarkoitettuna tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämisenä voidaan pitää
esimerkiksi vainajan eläessään tekemän testamentin tai muun oikeustoimen
pätevyyden tai hänen kuolemaansa edeltäneeseen hoitoon mahdollisesti
liittyvän hoitovirheen selvittämistä. Tietojen luovutus on mahdollista myös
esimerkiksi tilanteissa, joissa selvitetään todennäköisyyttä sille, että vainajan
jälkeläisissä ilmenee hänen eläessään sairastama perinnöllinen sairaus tai muu
vastaava ominaisuus.
Kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot
Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 § 2 mom. 3 kohdan mukaan
kuolemansyyn selvittämistä koskeviin asiakirjoihin sisältyviä tietoja saa antaa
vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen. Luovutuksensaajat ovat
velvollisia pitämään tiedot salassa.
Lähiomaisia ovat potilaslakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 185/1991) mukaisesti
aviopuoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset. Muu läheinen voi olla avopuoliso tai
henkilö, jonka vainaja on eläessään nimennyt läheisekseen. Sairaala voi antaa tietoja
potilasasiakirjoihinsa kuuluvista lääketieteellistä kuolemansyyn selvittämistä koskevista
asiakirjoista (esimerkiksi kuolintodistus, ruumiinavauspöytäkirja ja –lausunto).
Oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät asiakirjat eivät ole
potilasasiakirjoja, vaan niiden suhteen tulee ottaa yhteyttä poliisiin.

