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Tietojen luovutuspyyntö kuva-arkistosta 

HUSin sähköisessä kuva-arkistossa (PACS) on useita rekistereitä, jotka rajaavat sitä, keillä on 

oikeus nähdä kuvat. PACS:n sisäisiä rekistereitä ovat mm. HUS yhteisrekisteri, Kymsoten yh-

teisrekisteri, Puolustusvoimien rekisteri ja HUS työterveyshuolto. 

HUS Kuvantamisesta voidaan pyytää kuvien ja niihin liittyvien lausuntojen luovutus. Jos tar-

vitaan vain lähete ja lausunto, ne tilataan sairaalan arkistosta (HUS, Kymsote, Eksote).  

HUSin sähköisessä kuva-arkistossa (PACS), joka palvelee mm. Kymsotea ja Eksotea, olevia 

HUSissa tuotettuja kuvia ja niihin liittyviä lausuntoja luovutetaan noudattaen HUSin ohjeis-

tuksia.  

Kuvien luovuttamista on mm. 

 kuvien kopiointi toiseen PACS-kuva-arkiston sisäiseen rekisteriin  

 kuvien kopion lähettäminen sähköisellä kuvalähetysyhteydellä toiseen arkistoon, 

 kuvien tallentaminen CD:lle ja toimittaminen viranomaiselle, toiselle palvelun tarjo-
ajalle, potilaalle itselleen tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. 

Tutkimukset voidaan lähettää HUS Kuvantamisen yksiköistä sähköisten kuvalähetysyhteyk-

sien välityksellä HUSin ulkopuoliseen yksikköön. Jos sähköistä yhteyttä kuvien lähetyskoh-

teeseen ei ole, kuvakopio toimitetaan CD- tai DVD-levyllä. 

Potilaalla on oikeus kieltää tietojen luovutus. Rekisterinpitäjän ohjeistus tietojen luovuttami-

sesta koskee myös Kymsoten ja Eksoten alueita. Konsultaatiot ovat ETA-alueella sallittuja il-

man potilaan erillistä suostumusta. 

Luovutuspyynnön tekeminen 

Tietojen luovuttaminen tai siirto pyydetään kirjallisesti esim. faksilla tai suojatulla sähköpos-

tiyhteydellä HUS Kuvantamisen toimipisteestä. Päivystyskonsultaatioissa pyyntö voidaan 

tehdä puhelimitse. 

Puolustusvoimien tutkimusten siirrot pyydetään siitä yksiköstä, jossa tutkimus on tehty. 

HUS Työterveyshuolto siirtää HUS Työterveyshuollon lähetteellä tehdyt tutkimukset.  

Luovutuksen pyytäjä varmistaa, ettei potilas ole kieltänyt tietojensa luovuttamista. 

Jos kuvia luovutetaan taholle, joka ei osallistu potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin 

yhteisrekisterin alueella tai muualla sen toimeksiannosta, luovutukseen tarvitaan potilaan tai 

hänen laillisen edustajansa suostumus. Tällöin voidaan käyttää HUSin potilastietojen luovut-

tamiseen sekä potilastietojen hankkimiseen HUSin internetissä olevaa lomaketta Suostumus 

tai kielto potilastietojen luovuttamiseen tai hankkimiseen.  

https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://www.hus.fi/haku/hoidot-ja-tutkimukset/laboratorioiden-ja-kuvantamisen-toimipisteet
https://hussote.sharepoint.com/sites/10251/Lomakkeet/Suostumus%20tai%20kielto%20potilastietojen%20luovuttamiseen%20tai%20hankkimiseen.pdf
https://hussote.sharepoint.com/sites/10251/Lomakkeet/Suostumus%20tai%20kielto%20potilastietojen%20luovuttamiseen%20tai%20hankkimiseen.pdf
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Ilman potilaan suostumusta tietoja voidaan luovuttaa useille viranomaistahoille ja tapatur-

mavakuutuslaissa tarkoitetulle vakuutuslaitokselle ja muille tahoille, joilla on tiedon saantiin 

laissa säädetty oikeus. Nämä on kuvattu HUSin intranetissa olevassa Potilasrekisterin tieto-

suojaohjeessa. 

Luovutusta tai siirtoa pyydettäessä annetaan luovutettavaan tutkimukseen liittyen tiedot: 

 potilaan nimi ja henkilötunnus, 

 tieto, ettei potilas ole kieltänyt tietojen luovuttamista, 

 kuka luovuttamisen pyytää (yksikkö ja henkilö), 

 mihin luovutuspyyntö perustuu, 

 minne tiedot luovutetaan, 

 mitä tietoja luovutetaan (AC-numero ja tutkimusnimike, päivämäärä ja kellonaika). 

HUS Kuvantamisen yksikössä kirjataan potilastietojärjestelmään tietojen luovuttamiseen liit-

tyvät tiedot.  

Teleradiologisesti HUSille lähetetty tutkimus näkyy vain HUSin yhteisrekisterissä. Jos tutki-

musta tarvitaan Kymsote:ssa tai Eksote:ssa, tutkimus tulee vielä erikseen luovuttaa Kymso-

ten tai Eksoten rekisteriin. 

Tietojen toimittaminen 

Kuvat ja niihin liittyvät lausunnot toimitetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun luovu-

tuspyyntö on tullut HUS Kuvantamisen toimipisteeseen. Kiireellisistä kuvien luovutuksista 

soitetaan HUS Kuvantamisen toimipisteeseen.  

Jos kuvat kopioidaan kuva-arkiston sisällä rekisteristä toiseen, ne ovat välittömästi kopioin-

nin jälkeen käytettävissä. Samoin, jos kuvat voidaan toimittaa sähköisellä kuvalähetysyhtey-

dellä, kuvat siirtyvät välittömästi. 

Jos kuvat toimitetaan postitse, on aikaa varattava vähintään viikko.  

Tietojen luovuttamisen laskuttaminen 

Tutkimuksen siirtämisestä rekisteristä toiseen tai sähköisestä kuvien siirrosta ei laskuteta. 

Laskutus tehdään CDlle tai DVD:lle tallennettujen kuvien luovuttamisesta. Tietojen luovutta-

misesta noudatetaan voimassa olevaa HUS Diagnostiikkakeskuksen hinnastoa.  

Ongelmatilanteet 

Jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä HUS Kuvantamisen henkilökuntaan. 

Ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä pacs.palaute@hus.fi  

https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://hussote.sharepoint.com/sites/00006/hallinnolliset_ohjeet_aiheittain/Tietosuoja_ja_tietoturva/tietosuojaohjeet/Sivut/default.aspx
https://hussote.sharepoint.com/sites/00006/hallinnolliset_ohjeet_aiheittain/Tietosuoja_ja_tietoturva/tietosuojaohjeet/Sivut/default.aspx
mailto:pacs.palaute@hus.fi

