
Nimi

Rekisterin nimi

Annan suostumukseni yllä mainittuun tietojen luovutukseen annettavan palvelun/tutkimuksen/hoidon järjestämiseksi. 
Suostumus on annettu vapaaehtoisesti.
Ennen suostumuksen antamista minulle on annettu informaatiota tietojen luovuttajan ja tietojen vastaanottajan 
yhteistyöstä sekä tietojen käsittelystä. Voin milloin tahansa peruuttaa tämän suostumuksen ja se astuu voimaan 
välittömästi.

Nimi

Nimi Henkilötunnus

Henkilötunnus

Voimassaoloaika

Työtehtävä

Tietojen luovuttaja

Tietojen luovutuksen vastaanottaja

Luovutettavat tiedot (yksilöitynä)

Asiayhteys

Tietojen käyttötarkoitus

Paikka

Suostumuksen antajan allekirjoitus Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus

Nimenselvennys Nimenselvennys

Asiakas/potilas Laillinen edustaja
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Rekisterin tiedot
Kirjataan rekisterin nimi, josta tietoa luovutetaan.

Suostumuksen pyytäjä
Neuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri, perheneuvolan psykologi, sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä, päiväkodin 
työntekijä tai perheneuvolan sosiaalityöntekijä tai muu perhepalveluverkostoon/neuvolatyöryhmään kuuluva henkilö, 
jolla on tehtäviensä johdosta oikeus pyytää suostumus. Suostumuksen pyytäjällä tulee olla asiayhteys (esimerkiksi 
hoitosuhde) asiakkaaseen/potilaaseen. Nimen lisäksi on syytä merkitä suostumuksen pyytäjän työtehtävä.

Asiakas/potilas
Henkilö, jonka tietojen luovuttamisesta on kyse. Asiakas/potilas tulee yksilöidä erikseen niitä tilanteita varten, joissa 
suostumuksen pyytäjänä on asiakkaan/potilaan laillinen edustaja. Tunnisteena asiakirjaan tulee merkitä asiakkaan/
potilaan nimi ja henkilötunnus.

Suostumuksen antaja
Asiakas/potilas tai tämän laillinen edustaja. Tunnisteena asiakirjaan tulee merkitä suostumuksen antajan nimi ja 
henkilötunnus.

Tietojen luovuttaja
Neuvola, perheneuvola, päiväkoti, sosiaalihuollon palveluyksikkö tai muu toimintayksikkö, jolta tietoja pyydetään ja 
joka on luovutettavaksi pyydettyjen tietojen rekisterinpitäjä. Samassa suostumuksessa voi olla useampia tietojen 
luovuttajia, jotka on nimettävä erikseen.

Tietojen luovutuksen vastaanottaja
Neuvola, perheneuvola, päiväkoti, sosiaalihuollon palveluyksikkö tai muu toimintayksikkö, jolle asiakkaan/potilaan 
tietoja luovutetaan. Luovutuksen vastaanottajalla tulee olla asiayhteys (esimerkiksi hoitosuhde) asiakkaaseen/poti-
laaseen. Samassa suostumuksessa voi olla useampia tietojen vastaanottajia, jotka on nimettävä erikseen.

Luovutettavat tiedot
Ne tiedot, joiden luovuttamiseen asiakas/potilas antaa suostumuksen. Suostumuksen sisältämät tiedot tulee aina 
yksilöidä asianmukaisella tasolla, esimerkiksi lapsen tutkimustulosket, lapsen vointi, leikki ja kehitys, lapsen voin-
tiin ja kehitykseen liittyvä perhetilanne. Ns. avointa suostumusta ei voida henkilötietolain mukaan käyttää. Tiedot 
on syytä kytkeä mahdollisuuksien mukaan niiden käyttötarkoitukseen. Myös se ajanjakso, jolta tietoja pyydetään 
luovuttamaan, on syytä yksilöidä. Mikäli sama suostumusasiakirja koskee useampia tiedonluovuttajatahojen tietoja, 
tulee luovutettavat tiedot yksilöidä kunkin luovuttajatahon (eli rekisterinpitäjän) osalta erikseen.

Asiayhteys ja tietojen käyttötarkoitus

Asiayhteys
Asiayhteydellä tarkoitetaan sitä hoito-/palvelukokonaisuutta, jonka piirissä asiakas/potilas on, esimerkiksi neuvolan 
asiakkuus, päivähoito, hammashoito jne. Asiayhteyden määrittelyn tasoa on syytä täsmentää silloin, kun se on mah-
dollista, esimerkiksi päivystyskäynti, jatkohoidon järjestäminen, kehityksen tukeminen jne.

Tietojen käyttötarkoitus
Selvitys siitä, mihin tietoja tarvitaan. Käyttötarkoituksen tulee olla riittävän yksilöity. Hyvin yleisellä tasolla olevaa kuva-
usta, esimerkiksi ”potilaan hoitaminen” ei tulisi käyttää, mikäli käyttötarkoitus on yksilöitävissä tarkemmin. Joissakin 
tilanteissa tietojen käyttötarkoitus on helposti yksilöitävissä, esimerkiksi lapsen kielellisen kehityksen tukeminen. Mo-
nesti voidaan tarvita kokonaisvaltaisempaa lähestymistä, jolloin voi olla tarkoituksenmukaista ilmaista käyttötarkoitus 
yleisemmin, esimerkiksi lapsen terveen kehityksen ja kasvun tukeminen, lapsen sairauden hoitaminen. Käyttötarkoitus 
liittyy olennaisena osana potilaan/asiakkaan informointiin siten, että asiakas/potilas ymmärtää, mihin tarkoitukseen 
luovutettavia tietoja käytetään. Asiakkaan/potilaan ongelmaa ei kuitenkaan tule tiedon pyytäjän aloitteesta ilmaista 
tiedon luovuttajalle. Sen sijaan ongelmasta voidaan kertoa potilaan luvalla ja nimenomaisesta toivomuksesta.

Suostumuksen voimassaoloaika
Suostumus voi alkaa aikaisintaan suostumuksen antamisen ajankohdasta. Suostumuksen voimassaolon päätty-
mispäivämäärää ei yleensä ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista määritellä nimetyn päivämäärän tarkkuudella. 
Voimassaoloaika on tällöin syytä määritellä asianyhteyden ja käyttötarkoituksen perusteella siten, että voimassaoloa 
rajataan esimerkiksi tiettyyn suunniteltuun toimenpiteeseen tai seuranta-/hoitojaksoon. Suostumus voidaan antaa 
myös toistaiseksi voimassaolevana. Suostumuksen antaja voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen.
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