Omakannassa asiointi
Oma asiointi
Omakannasta näkee
 sähköiset reseptit
 hoitoon liittyvät kirjaukset
 laboratorio- ja röntgentutkimukset
 alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot
Omakannassa voi myös
 pyytää reseptin uusimista
 tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon
 antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen
Omakanta vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisvälineet
 verkkopankkitunnukset
 mobiilitunnukset
 sähköinen henkilökortti

Omakanta on valtakunnallinen palvelu
Kanta-palveluja käyttävät sekä julkiset, yksityiset että työterveyshuollon terveyspalvelut. Palvelu
näyttää sähköisen reseptin tiedot ja niihin tehdyt merkinnät. Palvelussa voi myös lähettää reseptin
uusimispyynnön. Terveystiedoista näytetään potilaskertomukset, diagnoosit, kriittiset riskitiedot ja
laboratorio- ja röntgentutkimukset. Tiedot näkyvät palvelussa niin kauan kuin niiden lakisääteinen
säilytysaika edellyttää.
Päätä itse tietojesi käytöstä
On suositeltavaa, että annat suostumuksesi terveystietojesi käyttöön niille tahoille, jotka sinua
hoitavat. Suostumus tarkoittaa, että eri terveydenhuollon yksiköt voivat nähdä muualla kirjatut
terveystietosi silloin, kun he hoitavat sinua. Tietojen luovuttaminen mahdollistaa esimerkiksi
laboratoriotutkimusten hyödyntämisen julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä.
Suostumuksen voi antaa Omakannassa tai terveydenhuollossa ja se on voimassa toistaiseksi.
Suostumuksen voi aina perua.
Potilas- ja reseptitietojen luovutuslupaa voi myös rajoittaa. Jos ole kieltänyt potilastietojesi
luovuttamisen, tiedot eivät näy muualla kuin siinä yksikössä, jossa tiedot on kirjattukin. Jos kiellät
reseptitietojen luovuttamisen, niin reseptin tiedot eivät näy apteekeissa eivätkä
terveydenhuollossa. Poikkeuksena on, että lääkkeen määrääjä näkee aina itse kirjoittamansa
reseptit. Lisäksi rajoitus ei päde huumausaine- ja pääsääntöisesti keskushermostoon vaikuttavien
(PKV) lääkkeiden kohdalla.
Omakantaan voit tallentaa myös hoitotahtosi ja elinluovutustahtosi. Toistaiseksi tieto ei vielä välity
terveydenhuoltoon.

Alaikäisen puolesta asiointi
Asiointi terveydenhuollossa ja apteekissa
Alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa ja terveydenhuollossa kaikkia lapsensa sähköisiin
resepteihin liittyviä asioita. Tarvittaessa huoltajuus todistetaan virkatodistuksella, jonka voi
hankkia maistraatista. Huoltajalla on oikeus saada yhteenveto alaikäisen lapsensa sähköisistä
resepteistä.
Asiointi Omakannassa
Huoltaja voi asioida lapsensa puolesta Omakannassa. Toiminto otetaan käyttöön vaiheittain,
1.8.2016 lähtien huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta.
Huoltaja voi:
 katsella sähköisiä reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin
1.8.2016 alkaen
 pyytää reseptin uusimista
 kuitata palveluja koskevat informaatiot
 antaa Kanta-palveluja koskevan suostumuksen
Vastasyntyneen lapsen puolesta huoltaja voi Omakannassa kuitata informaation ja antaa tai perua
suostumuksen vasta sitten, kun lapsella on Väestötietojärjestelmään ilmoitettu nimi.
Yli 10-vuotiaan lapsen puolesta huoltaja voi vain katsella tietoja, jotka on tallennettu ennen kuin
lapsi on täyttänyt 10 vuotta.
Huoltaja kirjautuu Omakantaan omilla tunnuksillaan. Sivun yläosasta valitaan Lapsen tiedot –linkki
ja sen jälkeen valitaan lapsi, jonka tietoja haluaa katsella. Huoltajan oikeus katsoa lapsen tietoja
tarkistetaan Väestötietojärjestelmästä.
Huoltaja ei voi katsella lapsen tietoja, jos:
 lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto
 huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja
 lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai- määräys
 yli 3 kuukauden ikäisellä lapsella ei ole nimeä
Alaikäisen kaikki tiedot eivät välttämättä näy huoltajalle. Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa
näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta
hoidostaan.

Alaikäisen asiointi
Alaikäisen oikeudet terveydenhuollossa
Jos terveydenhuollon henkilökunta on arvioinut alaikäisen henkilön kykenevän päättämään
omasta hoidostaan, toimii hän samoin oikeuksin kuin aikuinen ja pystyy antamaan suostumuksen
yhteenvedon tulostamiseen, kokonaislääkityksen selvittämiseen, reseptin mitätöimiseen ja
uudistamaan reseptinsä.
Lisäksi alaikäinen voi antaa suostumuksen potilastietojensa luovuttamiseen hoitoaan varten ja
kieltää itseään koskevien tietojen luovutuksen. Alaikäisen lapsen huoltajalla tai muulla hoidosta
vastaavalla henkilöllä ei ole oikeutta kieltää alaikäisen lapsen potilastietojen luovuttamista
alaikäistä hoitavalle toimintayksikölle.
Alaikäisen oikeudet apteekissa
Alle 18-vuotias voi itse hakea sähköisellä reseptillä kirjoitetut lääkkeet apteekista.
15-18 –vuotias voi uusia sähköisen reseptin apteekin kautta ja antaa siellä sähköisiin resepteihin
liittyviä suostumuksia.
Alle 15-vuotiaan asiakkaan suostumukset antaa aina huoltaja.
Alaikäinen voi toimia toisen asiamiehenä ja esimerkiksi hakea lääkkeet toisen puolesta. Hänelle ei
kuitenkaan voi antaa suostumuksella lupaa:
 pyytää lääkityksen yhteenvetoa
 selvityttää sen henkilön lääkitystä, jonka puolesta alaikäinen asioi
 pyytää mitätöimään resepti
 pyytää uusimaan resepti
Alaikäinen huoltaja
Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hänellä on oikeus asioida lapsen puolesta sekä
terveydenhuollossa että apteekissa. Tässä tapauksessa hänellä on samat oikeudet hoitaa
alaikäisen lapsensa asioita kuin täysi-ikäisellä huoltajalla.
Alaikäisen oikeudet Omakannassa
Omakannassa alaikäinen voi katsella sähköisiä reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu
Kanta-palveluihin 1.8.2016 alkaen ja pyytää reseptin uusimista.
Alaikäinen ei voi itse kuitata informaatiota, antaa suostumusta, asettaa kieltoja eikä antaa
elinluovutus- tai hoitotahtoa.

