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Jakelun mukaan 

 
 
 

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten iänmääritystä koskevat tutkimukset; tervey-
denhuollon toimivalta ja terveystietojen salassapito 

 
Vähemmistövaltuutettu on ottanut yhteyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastoon, Valviraan, koskien oleskelulupaa hakevan potilastieto-
jen luovuttamista hänen ikänsä selvittämiseksi tehtävää tutkimusta varten. 
Vähemmistövaltuutettu on saanut tietää, että Suomen keskussairaaloiden 
suu- ja leukasairauksien osastoilta on oltu yhteydessä Helsingin yliopiston 
hammaslääketieteen laitokseen ja pyydetty potilaan iänmääritystä tilan-
teessa, jossa hammaslääkäri on hammaslääketieteellisen hoidon tai tut-
kimuksen yhteydessä arvioinut potilaan iän olevan muuta, kuin miksi se on 
ilmoitettu. Tiedossa ei ole, onko näissä tapauksissa pyydetty potilaan tai 
hänen huoltajansa tai edustajansa suostumus terveystietojen luovuttami-
seen ja iän arvioimiseen tai onko potilas tai hänen huoltajansa ollut edes 
tietoinen terveystietojen edelleen lähettämisestä.  
 
Ulkomaalaislain (301/2004) 6 a §:ssä todetaan, että oikeuslääketieteelli-
sen tutkimuksen tekeminen iän selvittämiseksi edellyttää, että tutkittava on 
antanut tietoon ja vapaaseen tahtoon perustuvan kirjallisen suostumuk-
sensa siihen. Lisäksi edellytetään hänen huoltajansa tai muun laillisen 
edustajansa kirjallista suostumusta. Ulkomaalaislain 6 b §:n (501/2016) 
mukaan toimivaltainen viranomainen ikätutkimusta koskevassa asiassa on 
Maahanmuuttovirasto, joka voi pyytää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksel-
ta oleskelulupaa Suomessa hakevan ulkomaalaisen tai perheenkokoajan 
iän selvittämistä.  
 
Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilölle muodostuu käsitys siitä, että  
alaikäiseksi itsensä ilmoittanut oleskeluluvan hakijan asemassa oleva poti-
las on täyttänyt 18 vuotta ja että hänen ikänsä siten poikkeaa olennaisesti 
ilmoitetusta iästä, hän voi keskustella iän selvittämisestä potilaan itsensä 
ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Iän selvittämi-
nen edellyttää tutkittavan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edusta-
jansa kirjallista suostumusta.  
 
Ulkomaalaislain mukaan oikeuslääketieteelliseen iän selvittämiseen voi-
daan ryhtyä vain Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Terveydenhuollon 
ammattihenkilö voi Valviran käsityksen mukaan siirtää iän selvittämistä 
koskevan asian potilaan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan-
sa kirjallisen suostumuksen perusteella Maahanmuuttoviraston käsiteltä-
väksi. Ikätutkimuksen aloittamiseksi tehtävään ilmoitukseen sisältyy poti-
laan hoitosuhdetta koskevia salassa pidettäviä tietoja, joten terveyden-
huollon ammattihenkilöstön tulee liittää ilmoitukseen potilastietojen luovut-
tamiseen oikeuttava potilaan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edus-
tajansa kirjallinen suostumus. Ennen suostumuksen pyytämistä potilaalle 
ja hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen on annettava riit-
tävä selvitys tietojen luovuttamisesta, luovutuksensaajasta, luovutettavista 
tiedoista sekä luovutettavien tietojen käyttötarkoituksesta ja luovuttamisen 
merkityksestä. Ellei potilaan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edus-
tajansa kirjallista suostumusta potilastietojen luovuttamiselle iän selvittä-
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mistä varten saada, terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa ilmoittaa poti-
lasta koskevista asioista ikätutkimusasioista vastaavalle viranomaiselle.  
 

Lisätietoja asiasta 
 
lakimies Leena-Maija Vitie, puh. 09-7729 2113,  
s-posti leena-maija.vitie@valvira.fi 
johtaja Tarja Holi, puh. 09-7729 2102 
s-posti tarja.holi@valvira.fi 
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