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Asiakkaan oikeudet 

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies 

Terveydenhuollon asiakkailla on oikeus hyvään ja asianmukaiseen hoitoon potilaan asemasta ja 
oikeuksista säädetyn lain nojalla. 

Potilaalla on oikeus: 

 Hyvään hoitoon. Hoito ei saa loukata ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. 

 Asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan. 

 Hyvään kohteluun. Potilaan äidinkieli, henkilökohtaiset tarpeet ja kulttuuri on otettava huomioon 
mahdollisuuksien mukaan. 

 Tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan.  

 Saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto. 

 Tutustua potilasasiakirjoihin ja oikaista väärä tieto. 

 Sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan. 

 Tulla kuulluksi alaikäisenäkin. 

Potilasasiamies avustaa terveydenhuollon asiakasta tarvittaessa. 

Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii niiden edistämiseksi. Hän neuvoo ja tarvittaessa 
avustaa potilasta esimerkiksi kohteluun, hoitovahinkoepäilyihin, salassapitoon tai tiedonsaantiin 
liittyvissä asioissa. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin. 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän potilasasiamiehenä toimii TYKS Loimaan sairaalan 
potilasasiamies Merja Mäkelä, www.vsshp.fi/. 

Potilasasiamiehen tavoittaa kirjeitse: Merja Mäkelä, sosiaalityönekijä/potilasasiamies, TYKS Loimaan 

sairaala, Seppälänkatu 15–17, 32200 Loimaa; sähköpostitse etunimi.sukunimi@tyks.fi  tai puhelimitse 

p. 02 314 3288.   

 

Henkilön tietosuoja  

Lisätietoja yksilön tietosuojan turvaamisesta www.suomi.fi -sivuilta alla olevasta linkistä: 

Tietosuoja ja henkilötiedot  

Tietosuojavaltuutetun toimisto ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä 
henkilötietolainsäädännön tavoitteiden toteuttamiseksi: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto  

 

 

http://www.vsshp.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@tyks.fi
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/laki_ja_oikeusturva/tietosuoja_ja_henkilotiedot/index.html
http://www.tietosuoja.fi/
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Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tietosuojavastaavana toimii  
 
Johtava lääkäri Pirjo Hiltunen  
Yläneentie 1,  
21870 Riihikoski,  
puh. (02) 486 410 
etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi 
 
 

1. Miksi ja mihin tarkoitukseen minusta kerätään tietoja? 

Kuntayhtymän lakisääteisenä velvollisuutena on järjestää perusterveydenhuollon palvelut Aurassa ja 
Pöytyällä. Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin, kuten: 
 

 terveydenhuoltolaki 

 laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, 

 erikoissairaanhoitolaki, 

 mielenterveyslaki, 

 henkilötietolaki/voimaantuleva tietosuojalaki ja EU:n tietosuoja-asetus 

 arkistolaki, 

 laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, 

 laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 

 sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. 
 

Potilaana potilasasiakirjojasi käytetään hoidon laadun varmistamiseen ja potilaan hoidon järjestämiseen, 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, toiminnan tilastointiin, laskutukseen, opetukseen ja 
tieteelliseen tutkimustoimintaan.  
 

2. Mitä tietoja minusta kerätään? 

Asioidessa potilaana kuntayhtymän toimipisteissä keräämme sinusta ainoastaan välttämättömät ja 
tarvittavat tiedot. Sinusta voidaan kerätä seuraavia yksilöinti- ja yhteystietoja: nimi ja henkilötunnus, 
kotikunta, osoite, puhelinnumero, potilaan nimeämä yhteyshenkilö, tarvittaessa alaikäisen huoltaja tai 
potilaan laillisen edustajan yhteystiedot, potilaan äidinkieli/asiointikieli.  
Lisäksi keräämme hoitosi ja tutkimisesi kannalta välttämättömät tiedot, kuten laboratorio-, kuvantamis- ja 
muita tutkimustuloksia, kuntoutussuunnitelmia, ajanvaraus- ja potilaspäiväkirjoja, sekä Sinun 
suostumuksella muilta hoito-, tutkimus- tai kuntoutuslaitoksilta tai ammattihenkilöiltä saatuja hoidon 
kannalta tarpeellisia tietoja.  
Lisäksi keräämme hälytystehtävissä hätäkeskuksen välittämiä tehtäviä ja niiden hoitamiseen liittyviä 
tietoja. Keräämme myös tietoja, joita tarvitsemme potilasmaksuasioiden käsittelyssä, sekä tilastoinnin ja 
tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja. 
 

3. Miten potilasasiakirjatietojani käytetään 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella käytetään yhteistä potilastietorekisteriä. Tämä 
yhteisrekisteri koostuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin terveyskeskusten potilastiedoista. Jokainen 
toimintayksikkö on oma rekisterinpitäjä ja huolehtii rekisterinpitoon liittyvistä velvoitteistaan omien 
tietojensa osalta. Toimintayksikön yhteisrekisterin käyttöön ei vaadita suostumustasi, vaan 
potilastietojärjestelmässä olevat potilastietosi ovat jokaisen hoitoosi osallistuvan toimintayksikön 
käytettävissä vain siinä laajuudessa, kun hoitosi edellyttää. 

Sinulla on oikeus kieltää potilastietosi käyttö toisissa toimintayksiköissä. Näissä tapauksissa sinun on 
itse huolehdittava tarvittavien tietojen luovuttamisesta, mikäli hoitosi edellyttää toisen toimintayksikön 

mailto:etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi
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tietojen käyttämistä. Halutessasi voit peruuttaa kiellon. Voit tehdä kiellon sinua hoitavaan 
toimipisteeseen tai sähköisesti Kanta-palveluiden kautta ja peruuttaa sen milloin tahansa. 

 
4. Kauanko henkilötietojani säilytetään? 

Säilytämme potilastietojasi lain velvoittaman ajan. Potilastietojen säilytysajat perustuvat sosiaali- ja 
terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista. Kuntayhtymässä säilytysajat ovat tarkkaan ohjeistettu 
ja määritelty kuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelmassa.  
 

5. Millaisia oikeuksia minulla on? 

Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä kansallisesti 
tietosuojalaissa. Alla kerromme sinulle, millaisia rekisteröidyn oikeuksia sinulla on potilastietojen osalta 
kuntayhtymässämme. 
 

a) Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä selkokielisesti 

Sinulla on oikeus saada selkokielistä informaatiota henkilötietojesi käsittelystä. Me pyrimme informoimaan 

sinua internet-sivuillamme ja muilla mahdollisilla tavoilla mahdollisimman hyvin. Mikäli haluat lisätietoja 

henkilötietojesi käsittelystä voit olla yhteydessä terveysasemallesi.  

b) Oikeus saada pääsy tietoihin 

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietää, käsitelläänkö kuntayhtymässä sinua koskevia tietoja. Meillä 

on velvollisuus antaa sinulle pääsy henkilötietoihisi esimerkiksi kopioina potilasasiakirjoistasi. Huomaathan, 

että oikeutesi on henkilökohtainen. 

Potilastietoja koskeva pyyntö  

Sinun tulee esittää pyyntösi henkilökohtaisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai omakätisesti 

allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. 

 Jos haluat tarkastaa potilastietosi henkilökohtaisen käynnin yhteydessä terveydenhuollon 

ammattihenkilön läsnä ollessa, ota yhteyttä sinua viimeksi hoitaneeseen yksikköön. 

 Mikäli haluat tietoa potilastiedoistasi esimerkiksi tulosteina tai jäljennöksinä, tulee sinun toimittaa 

meille jompi kumpi alla mainituista asiakirjoista: 

- voit toimittaa valmiin lomakkeen Potilastietojen tarkastuspyyntö 

- tai vapaamuotoisen, allekirjoitetun pyynnön, jossa mainitset potilaan nimen, henkilötunnuksen, 

osoitteen, puhelinnumeron ja halutut potilastiedot (hoidon aihe/ajanjakso). 

Oikeus rajoittaa pääsyä tietoihisi 

Meillä on kuitenkin oikeus rajoittaa pääsyäsi tietoihisi, kun:  
1. tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa kansallista turvallisuutta, puolustusta tai yleistä järjestystä 

ja turvallisuutta taikka haitata rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä;  
2. tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka 

rekisteröidyn tai jonkun muun oikeuksille; tai  
3. henkilötietoja käytetään valvonta- ja tarkastustehtävissä ja tiedon antamatta jättäminen on 

välttämätöntä Suomen tai Euroopan unionin tärkeän taloudellisen tai rahoituksellisen edun 
turvaamiseksi.  

c) Oikeus tiedon oikaisuun 

Sinulla on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset sinua koskevat tiedot. Mikäli koet, että tiedoissasi on 
oikaistavaa, tulee sinun toimittaa terveyskeskukseen jompikumpi alla olevista asiakirjoista. Pyyntö voidaan 
tehdä lomakkeella Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamispyyntö tai vapaamuotoisella pyynnöllä, 
jossa sinun tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaadit oikaistavaksi, mikä on mielestäsi oikea tieto ja 
millä tavoin pyydät oikaisun tehtäväksi. Korvaava, poistettava tai täydennettävä teksti on kuvattava 
sanantarkasti.  
Ellemme hyväksy vaatimusta tiedon oikaisusta, annamme sinulle asiasta kirjallisen vastauksen, jossa 
kerromme syyt siihen, miksi emme voineet hyväksyä vaatimustasi.  
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d) Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi 

Sinulla ei ole oikeutta vaatia poistamaan tietojasi silloin, kun rekisterinpito perustuu lakiin. Et siis voi vaatia 

potilastietojasi poistettavaksi.  

 

e) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Sinulla ei ole oikeutta vaatia meitä siirtämään tietojasi järjestelmästä toiseen silloin, kun rekisterinpito 

perustuu lakiin. Et siis voi vaatia tietojasi siirrettäväksi toiseen järjestelmään. 

f) Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta 

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, silloin kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus 

todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. 

Kuntayhtymässä on määritetty toimintaprosessi ja ohje liittyen toimintaan henkilötietoihin kohdistuvien 

tietoturvaloukkausten tapahtuessa. Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa 

korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, ilmoitamme sinulle loukkauksesta 

viipymättä. 

g) Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle  

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, kun sinun mielestäsi sinua koskevien 

henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojavaltuutetun 

ohjeistuksen mukaisesti: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi.  

h) Lisäksi sinulla saattaa olla lainsäädännön soveltuessa seuraavia oikeuksia: 

 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröity voi vaatia, ettei hänen tietojaan saa käsitellä silloin, 

kun rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden. 

 Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on erityisessä tilanteessa oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

(esim. profilointia) lakisääteiseen tai yleiseen etuun perustuvan rekisterinpidon osalta ellei 

rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy. 

Tämän tulkinnasta on pyydetty kansallista linjausta mm. terveystietojen osalta. 

i) Oikeus potilasrekisterin käyttölokitietoihin 

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) on säädetty, 

että sinulla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada terveydenhuollon palvelujen tarjoajalta tieto siitä, kuka 

on käyttänyt tai kenelle on luovutettu sinua koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen 

peruste. Mikäli et pysty täsmentämään mahdollisen väärinkäytösepäilyn ajankohtaa, kohdennetaan 

tarkastus korkeintaan kahden vuoden takaisiin tietoihin. Selvityksestä annetaan kirjallinen vastaus. 

Mikäli haluat saada meiltä käyttölokitietoja sinua koskevista tiedoista tulee sinun joko  

a) tehdä pyyntö lomakkeella Lokitietojen tarkastuspyyntö tai  

b) lähettää vapaamuotoinen pyyntö terveyskeskukseen. 

 

 

 

 

6. Ketkä vastaanottavat tietojani? Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille? 

Potilasasiakirjoihisi sisältyvät tiedot ovat aina salassa pidettäviä ja henkilökunnallamme on 
vaitiolovelvollisuus. Pääsääntöisesti luovutamme henkilötietoja velvoittavan lainsäädännön vuoksi. 
Sivullisille ei anneta tietoja ilman kirjallista suostumustasi. Omaisesi ovat lainsäädännön mukaan 
pääosin sivullisia. Poikkeuksena tietojen luovutukseen omaisille ovat laissa erikseen säädetyt tilanteet, 
kuten tajuttomuus. Ilman potilaan suostumusta lähiomaiselle voidaan kertoa tajuttoman potilaan 
terveydentilasta, jos ei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi tietojen antamisen. Alaikäistä lapsesta ei ole 
määritelty tarkkaa ikää, jolloin vanhemmilla olisi oikeus saada lapsen potilastiedot. Lapsen arvioitu kyky 
hoitaa omia asioitaan ratkaisee. Arvioinnin tekee hoidosta vastaava lääkäri. 

https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi
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Lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietojasi 
Tietojasi luovutetaan ensinnäkin silloin, kuin meitä velvoittaa jokin laki luovuttamaan henkilötietojasi. Luovutamme 
potilastietojasi seuraaville tahoille: 

• Kansalliseen terveysarkistoon (Reseptikeskus, Tiedonhallintapalvelu) teknisen käyttöyhteyden avulla.  
• Varsinais-Suomen alueen alueelliseen yhteisrekisteriin terveydenhuoltolain 9 § edellyttämällä tavalla 

teknisen käyttöyhteyden avulla, mikäli et ole kieltänyt näiden tietojen käsittelemistä tai luovuttamista  
• Tutkimus-, suunnittelu ja tilastointitarkoituksissa terveydenhuollon valtakunnallisiin lakisääteisiin 

rekistereihin teknisen käyttöyhteyden avulla (asiakastietolaki, laki terveydenhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä, tartuntatautilaki) 

• Viranomaisille ja muille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saantiin (esimerkiksi Sinua edustavalle 
vakuutusyhtiölle) paperitulosteena tai teknisen käyttöyhteyden avulla. Tällöin tietoja meiltä pyytävän on 
kirjallisesti yksilöitävä pyyntönsä ja se mihin lakiin tietojen luovutus perustuu.  

• Laskuihin liittyvät tiedot tarvittaessa kotikuntasi terveydenhuoltoon ja maksuhäiriötapauksissa 
perintätoimenpiteiden hoitajalle 

 
Potilastietojen luovuttaminen sinun suostumuksellasi 

Luovutamme potilastietojasi seuraaville tahoille, jos olet antanut suostumuksesi luovutukseen: 
• Sinun tai sinun laillisen edustajasi suostumuksella: jatkohoitopaikkaan teknisen käyttöyhteyden avulla tai 

paperitulosteena  

 
Henkilötietojen käsittely kuntayhtymän lukuun 
Toiminnassamme luovutamme tietoja myös henkilötietoja meidän lukuumme käsitteleville tahoille, kuten 
toimeksiantosopimuksen puitteissa toimiville tarjoajille. Ulkoisia henkilötietojen käsittelijöitä 
toiminnassamme ovat esimerkiksi sopimukselliset järjestelmätoimittajat ja muut ulkopuoliset 
palveluntuottajat (esimerkiksi terapiapalveluita ostettaessa palveluntarjoaja). Hankittaessa palveluja 
ulkopuolisilta palveluntuottajilta, valitsemme sopimuskumppanikseen vain sellaisia henkilötietojen 
käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa asianmukaisten teknisten ja 
organisatoristen toimenpiteiden avulla sekä täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojaan 
liittyvät vaatimukset varmistetaan kirjallisin sopimuksin. 
 

7. Siirretäänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolelle? 

Emme luovuta tietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman Sinun 
nimenomaista lupaasi.  
 

8. Miten henkilötietoni suojataan? 

 
Tietosuojan osalta kuntayhtymän hallitus on määritellyt meitä ohjaavat periaatteet kuntayhtymän 
tietosuojapolitiikassa.  Kuntayhtymä haluaa toteuttaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan 
periaatetta ja sisällyttää tietosuojaperiaatteet ja -vaatimukset jo aikaisessa vaiheessa osaksi 
henkilötietojen käsittelyä. Tietoturvan osalta meitä ohjaavat periaatteet määritellään kuntayhtymän 
hallituksen hyväksymässä tietoturvapolitiikassa. 
 
Potilastietojen suojaaminen 
Potilastietoja saavat käyttää vain potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat työntekijät työtehtäviensä 
edellyttämässä laajuudessa. Johtava lääkäri päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet 
työntekijöille potilastietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät.  
Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. Jokainen kuntayhtymän työntekijä allekirjoittaa 
työsuhteensa alussa erillisen tietosuojasitoumuksen. Henkilökuntamme perehdytetään ja taitoja ylläpidetään 
säännöllisesti järjestettävissä tietosuojan ja tietoturvan täydennyskoulutuksissa.  Jokainen työntekijämme ja 
potilastietojamme käsittelevä sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä kuntayhtymän ehtoihin ja toimintatapoihin.  
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Paperisten potilasasiakirjojen suojaus 
Arkistomme ovat lukittuja. Osastolla ja poliklinikoilla asiakirjat ja käyttöliittymät asiakirjoihin säilytetään valvotuissa 
tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa. Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
arkistonmuodostussuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksilla. 
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Lokitietojen tarkastuspyyntö 
Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamispyyntö 
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