
 PÖYTYÄN 
 KANSANTERVEYSTYÖN 
 KUNTAYHTYMÄ   Potilastietojen rekisteröinnin periaatteet 
 

 

 

Tiedotteella pyrimme kertomaan asiakkaillemme ja häntä edustavalle henkilölle, miten asiakkaita 

koskevat potilastiedot ja muut asiakirjat laaditaan, säilytetään ja arkistoidaan. 

 

Asiakkaalla on oikeus tutustua itseään koskeviin potilastietoihin. Tiedot antaa lääkäri tai hänen 

luvallaan muu terveydenhuollon ammattihenkilö, tai johtavan lääkärin luvalla muu tehtävään 

oikeutettu henkilö. Pyydämme kaikissa epäselvissä asioissa kysymään kirjoitetun tiedon merkitystä 

hoitavalta lääkäriltä tai muulta kyseisen merkinnän tehneeltä henkilöltä. 

 

 

1. TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKKÖ 

 
Nimi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Postiosoite Yläneentie 1 

Postinumero 21870 RIIHIKOSKI 

 

 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 

 

Nimi Pirjo Hiltunen 

Virka-asema johtava lääkäri 

Puhelin (02) 486 410 

 

 

3. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ 

 

Nimi Anja Väätäinen 

Virka-asema arkistosihteeri 

Puhelin (02) 4864 1200 

 

 

4. REKISTERIN NIMI 

 
Potilastietorekisteri 

 

 

5. POTILASTIETOREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

 

Hoitosuhde. 

 

Potilastietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei muussa laissa ole 

toisin säädetty. 

 

 

6. POTILASTIETOREKISTERIIN TALLETETUT TIEDOT 
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Potilastietorekisteriä käytetään ja valvotaan niiden määräysten mukaisesti, joita on 

Henkilötietolaissa (523/99), Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992 12 §) sekä Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksessa (30.3.2009/289)  

Potilastietorekisteriin on tallennettu 

- asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot 

- asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö, alaikäisen asiakkaan huoltaja 

- ajanvaraustiedot 

- laboratorio-, röntgen- ja muut tutkimustiedot 

- asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät terveydentilatiedot 

- hoitoa koskevat laskutustiedot 

 

Potilastietorekisteriin ei merkitä tietoja yksityisestä kirjeenvaihdosta, kantelujen, valitusten tai 

muistutusten käsittelyistä tai muista sellaisista asioista, jotka eivät liity potilaan tutkimuksiin, 

hoitoon tai kuntoutukseen. 

 

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

 
Väestörekisteri, potilas itse, hoitava lääkäri, hoitohenkilökunta 

 

 

8. POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN 

 

Potilastiedot on pidettävä salassa. 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä muodostaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa 

yhteisen potilastietorekisterin. Asiakas/potilas voi kieltää toisen toimintayksikön käytön. 

Samaten asiakas/potilas voi peruuttaa kiellon milloin tahansa. Mikäli kieltoa ei ole, tietoja 

luovutetaan 

 

- asiakkaalle itselleen tai asiakasta edustavalle henkilölle 

- lähettävälle lääkärille 

- jatkohoidosta vastaavalle lääkärille 

- toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle, ammattihenkilölle, vakuutusyhtiölle 

 

Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä tietojen luovuttamisesta. 

 

Tapaturma-asioissa työpaikkaterveydenhuollosta vastaava lääkäri voi luovuttaa tietoja 

tapaturmavakuutuslain (65 a §) perusteella tässä laissa tarkoitetulle vakuutuslaitokselle. 

 

Säännönmukaisesti potilastietoja luovutetaan valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- 

ja tilastointitarkoituksiin. (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä). 

 

Potilastietoja saadaan antaa tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on 

tiedonsaantiin laissa säädetty oikeus. 

 
Asiakkaan laskutustietoja luovutetaan tarvittaessa asiakkaan kotikunnan viranomaisille tai 

maksuhäiriöiden yhteydessä perintätoimistolle ja ulosottoviranomaiselle. 
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9. POTILASTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET 

 

Potilastietojen käyttö on sallittu vain asiakasta hoitavan yksikön hoitosuhteessa olevalle 

henkilökunnalle ja terveys-/sairauskertomusarkiston henkilökunnalle. 

 

Johtava lääkäri päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet työntekijöille 

potilastietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. 

 

Potilastietorekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. 

 

Potilastietoja käsitellään atk:n avulla ja käytetään 

 

- käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla tai varmennekortilla. Jokaisesta käynnistä 

potilastiedoissa jää lokiin merkintä, jolla potilastietojen käyttöä valvotaan 

pistokokein ja aina, jos on epäiltävissä väärinkäyttöä 

- tiedostoihin olevaa ulkoista yhteyttä valvotaan ns. palomuurein 

- tiedostot ja niiden käyttöä varten olevat laitteet on säilytettävä ulkopuolisilta 

suojattuina, 

- järjestelmien ylläpidosta on tehty käyttö- ja ylläpitosopimukset, 

- perusterveydenhuollossa ennen 1.6.1999 syntyneitä terveys-/ 

sairauskertomusasiakirjoja säilytetään potilaskansioissa ja -kortistoissa 

- vastuualueen johtaja on velvollinen valvomaan, että hänen alaisensa henkilökunta 

noudattaa näitä ohjeita ja että uusi työ-/virkasuhteeseen tuleva henkilökunta on 

näistä ohjeista tietoinen. 

 

 

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS 

(henkilötietolaki, 26 §, 27 § ja 28 §) 

 

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu henkilötietorekistereihin tai 

ettei henkilötietorekistereissä ole häntä koskevia tietoja. Tästä oikeudesta voidaan poiketa erityisestä 

syystä. 

 

Potilastietojen tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti asiakasta hoitavalle 

lääkärille/terveydenhuollon ammattihenkilölle. Kirjallinen pyyntö laaditaan ”potilastietojen 

tarkastuspyyntö” -lomakkeelle. 

 

Tarkastus tapahtuu ensisijaisesti ao. toimintayksikössä hoidon aikana tai asiakkaan kanssa erikseen 

sovitun henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Harkinnan mukaan tiedot voidaan antaa jäljenteinä. 

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Jos se tehdään useammin, peritään siitä taksan 

mukainen maksu. Tällöin asiakkaan/potilaan tulee täyttää potilasasiakirjojen tarkastuspyyntölomake. 

Tiedot voi antaa vain lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö tai johtavan lääkärin luvalla 

muu tehtävään oikeutettu henkilö. 

 

Mikäli tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa 

ilmoitetaan epäämisen syy. 

 

http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/Lomakkeet/Asiakkaan,%20potilaan%20oikeuksiin%20liittyvät/Potilastietojen%20tarkastuspyyntö%202002.doc
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/Lomakkeet/Asiakkaan,%20potilaan%20oikeuksiin%20liittyvät/Potilastietojen%20tarkastuspyyntö%202002.doc
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/Lomakkeet/Asiakkaan,%20potilaan%20oikeuksiin%20liittyvät/Kieltäytymistodistus%20tarkastuspyyntöön%202004.doc


 PÖYTYÄN 
 KANSANTERVEYSTYÖN 
 KUNTAYHTYMÄ   Potilastietojen rekisteröinnin periaatteet 
 

 

 

Potilaan pyytäessä käynnin yhteydessä tai puhelimitse (henkilöllisyys varmistettava) hänelle voidaan 

luovuttaa tai lähettää ilman potilastietojen tarkastuspyyntölomakettakin omia ajankohtaisia 

laboratorio- tai radiologian vastaustietojäljenteitä korvauksetta. 

 

 

11. POTILASTIETOREKISTERISSÄ OLEVAN VIRHEEN TAI TARPEETTOMAN, PUUTTEELLISEN 
TAIKKA VANHENTUNEEN TIEDON OIKAISU, POISTO TAI TÄYDENNYS 

 
Potilastietorekisterissä havaitut selvät virheellisyydet korjataan oma-aloitteisesti ao. 

toimintayksikössä normaalin ylläpitomenettelyn ja johtavan lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. 

 

Asiakkaan kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta potilastietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää. 

Kirjallinen pyyntö esitetään kuntayhtymän lomakkeella ”Potilastietojen oikaisuvaatimus”. Lomake 

toimitetaan johtavalle lääkärille. 

 

Mikäli oikaisuvaatimukseen ei suostuta, annetaan asiakkaalle asiaa koskeva kirjallinen 

kieltäytymistodistus, josta ilmenee kieltäytymisen syy. 

 
 

12. POTILASTIETOREKISTERIN YHDISTYMINEN MUIHIN REKISTEREIHIN 

 

Potilastietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin. 

 
 

13. POTILASTIETOREKISTERIN ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN 

 
Potilasasiakirjat säilytetään niille varatuissa tiloissa arkistolainsäädännön ja viranomaismääräysten 

mukaisesti. 

 

Atk:lla olevat potilasasiakirjat säilytetään tietokannassa. 

 
 

14. SEURAUS SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN RIKKOMISESTA 

 

Eri laeissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta kuntayhtymässä voi seurata työ- tai 

virkasuhteen purkaminen. 

 
 

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 

 

 

Pirjo Hiltunen 

johtava lääkäri 

 

  

http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/Lomakkeet/Asiakkaan,%20potilaan%20oikeuksiin%20liittyvät/Potilastietojen%20oikaisuvaatimus%202003.doc
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/Lomakkeet/Asiakkaan,%20potilaan%20oikeuksiin%20liittyvät/Kieltäytymistodistus%20oikaisuvaatimukseen%202005.doc
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/Lomakkeet/Asiakkaan,%20potilaan%20oikeuksiin%20liittyvät/Kieltäytymistodistus%20oikaisuvaatimukseen%202005.doc
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OIKAISUOHJE 

 

 
Mikäli alkuperäisen merkinnän tehnyt henkilö ei hyväksy potilaan pyyntöä tarkastusoikeudesta tai 

vaatimusta merkinnän korjaamisesta, potilaalla on mahdollisuus esittää asia kuntayhtymän 

yhtymäjohtajan ratkaistavaksi.  

 

Osoite: johtava lääkäri 

 Pirjo Hiltunen 

 Yläneentie 1 

 21870 RIIHIKOSKI 

 

Puhelin (02) 486 410 

 

 

Tieto ratkaisusta annetaan kirjallisesti. 

 

 

Mikäli kuntayhtymän johtava lääkäri ei hyväksy potilaan pyyntöä tarkastusoikeudesta 

tai vaatimusta tiedon korjaamisesta, potilas voi halutessaan saattaa asian 

tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

 

Osoite Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 315 

00181 Helsinki 

 

Puhelin: 

Vaihde 010 366 6700 

Neuvonta 0100 86 205 

 
 

 


