
   
  
  

1. Rekisterin nimi Potilasrekisteri 

2. Rekisterinpitäjä Nimi 
Askolan terveyspalvelut 

Osoite 
Terveystie 1, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
etunimi.sukunimi@askola.fi, Terveyskeskuksen 040 7109200 

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 
Osastonhoitaja 

Osoite 
Terveystie 1, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 710 9215 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Potilasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on terveyspalvelujen asiakkaan/potilaan hoidon 
järjestäminen seuraavasti: 
 
- Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, suunnittelu, toteutus, seuranta ja laadunvalvonta, 
neuvonta. 
 
- Terveydenhuollon toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta, arviointi ja tieteellinen tutkimustoiminta. 
 
- Asiakas- ja potilasmaksutietojen käsittely. 
 
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on potilaan ja toimintayksikön välinen asiakassuhde, 
potilaan suostumus, potilaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.  
  
Potilasrekisteriin kuuluvat myös sosiaali- ja terveystoimen ostopalveluista syntyneet tiedot. 
Palveluntuottajien ylläpitämät Askolaa koskevat rekisterit ovat potilasrekisterin osarekistereitä.  
 
Askolan kunta käyttää mm. seuraavia ostopalveluita: 
 
Terveyskeskus: 
- Porvoon kaupunki 
- Porvoon lääkärikeskus Oy 
- KNF laboratoriot Oy 
- Suomen Radiologikeskus Oy 
- Auron Oy 
- Digifundus Oy 
- Puheterapeutti: Maija Lipasti 
- HUS, - röntgen, -LAB 
- Osa palveluista on mahdollista saada myös sähköisenä. 
  
 
 
 

TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 

Laatimispäivä: 

30.8.2018 

30.8.2018 

 

 



   
  
  

Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: 
  
Tietoja yhdistetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain ja 
sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain perustella Kansaneläkelaitoksen ylläpitämään 
valtakunnalliseen Kanta-palveluihin (eResepti ja eArkisto).  
  
Keskeinen lainsäädäntö: Henkilötietolaki (523/1999) Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Kansanterveyslaki 3 
luku (66/1972) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja 
hyvästä tiedonhallintatavasta 2 luku (1030/1999)   

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin kootaan asiakkaan/potilaan perustietoja, hänen terveyttään, sairauttaan ja 
toimintakykyään koskevia tietoja, hallinnollisia tietoja sekä potilaslaskutustietoja.  
  
Asiakkaan/potilaan perustietoja ovat henkilö-, yhteys- ja omaistiedot. Hoidon järjestämiseen 
liittyviä tietoja ovat mm. ajanvaraus-, jono- ja hoidonvaraustiedot, käynti- ja hoitojaksotiedot 
viraston omissa toimintayksiköissä sekä sopimuksiin perustuvissa hoitopaikoissa sekä 
merkintöjen tekijöiden nimi- ja virkatiedot. Terveyttä ja sairautta koskevia tietoja ovat 
lääketieteelliset riskitiedot, käyntejä ja hoitojaksoja koskevat terveysneuvonnan, 
taudinmäärittelyn, hoidon suunnittelun, kulun, seurannan ja arvioinnin tiedot, laboratorio- ja 
röntgenpyynnöt ja -vastaukset, toimintakykytiedot, lausunnot ja annetut todistukset, 
konsultaatiopyynnöt ja -vastaukset. (myös viraston ulkopuolelta, esim. HUSista saadut 
vastaukset), lähetteet ja hoitopalautteet sekä hoidon loppulausunnot.  
  
Tiedot voivat olla sekä sähköisiä että manuaalisia tallenteita sekä ääni- ja/tai kuvatallenteita.  
  
Potilasrekisteri on osa terveydenhuoltolain 9 §:ssä tarkoitettua sairaanhoitopiirin (HUS) alueen 
kunnallisen terveydenhuollon yhteistä potilastietorekisteriä.   
  
Rekisteri koostuu Effica -tietojärjestelmään ja potilaspapereihin tehdyistä merkinnöistä.  
  
Keskeinen lainsäädäntö: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 
Henkilötietolaki (523/1999) 11 - 13 § Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)   

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Potilasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta/potilaalta tai hänen edustajaltaan sekä 
hoitoyksikössä syntyneistä tiedoista. Alueen väestön henkilö- ja osoitetiedot saadaan 
Väestörekisterikeskuksen tiedoista. Askola ostaa kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset 
HUSkuvantamiselta ja HUSLABilta. Toiminnasta syntyvät tiedot välitetään osana potilasrekisteriä 
Askolan potilastietojärjestelmä Effican ja HUS:n järjestelmien välillä. Palvelusetelitoiminnasta 
jatkossa syntyvät tiedot. Ostopalveluna tuotettujen suun terveydenhuollon palveluiden 
toimenpidekoodit tallennetaan potilastietojärjestelmään.  

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Sosiaali- ja terveystoimen asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on 
vaitiolovelvollisuus.  
  
Luovutus: 
- potilaan nimenomaisella suostumuksella. 
- lain nimenomaisen säännöksen perusteella 
- tieteelliseen tutkimukseen potilaan luvalla tai ministeriön tai tutkimusluvan perusteella, 
(Julkisuuslaki 621/1999, 28 §)  
  
Tietoja luovutetaan lakien velvoittamana terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville 
viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten sekä valvontaviranomaiselle.  
  
 
 
 



   
  
  

Keskeinen lainsäädäntö:  
 
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 9 §  
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §  
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) 1-3 ja 5 §  
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) 1-2 § 
Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksenvarmennepalveluista (661/2009) 23 § 
Tartuntatautilaki (583/1986) 23 §  
Lastensuojelulaki (471/2007) 25 §  
Rikoslaki (39/1889) luku 15, 10 §  
Holhoustoimilaki (442/1999) 90 §   

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain rekisteröidyn nimenomaisella luvalla tai 
poikkeustapauksissa rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi. 
  
Keskeinen lainsäädäntö:  
Henkilötietolaki (523/1999) 22 - 23 §  

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat 
salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Tietoja saavat käsitellä terveydenhuollon toimintayksikössä 
potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt siinä laajuudessa kuin heidän 
työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Esimiesasemassa olevan viranhaltijan kuuluu 
valvoa potilasturvallisuutta, jossa tehtävän edellyttämässä. laajuudessa hänellä on oikeus 
käsitellä rekisterin tietoja. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen 
päätyttyä.   
 
Potilasrekisteriä ei yhdistetä muihin asiakas- tai henkilörekistereihin pl. Kanta-arkisto. 
Potilastietojärjestelmän tiedot siirtyvät Kantaarkistoon lain määrittämässä laajuudessa. 
Potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti tiedot toimitetaan arkistoon viiden päivän kuluessa 
palvelutapahtuman päättymisestä. Suoraan Kantaan siirtyvät tahdonilmaukset, kiellot ja 
suostumukset.   
 

A. Manuaalinen aineisto 
Toimintayksiköissä asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa. 
Arkistoidut asiakirjat siirretään toimialan päätearkiston kautta kaupunginarkistoon.  

 
 
 

B. Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot: 
Rekisterin järjestelmään tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee 
katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojen käyttö perustuu hoitosuhteeseen tai 
muuhun asialliseen yhteyteen. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmä vaatii salasanan vaihdettavaksi määräajoin.  
  
Järjestelmä sijaitsee Tieto Oyj:n palvelimella ja sitä käytetään omilta työasemilta. Järjestelmän 
palvelin, työasemat ja tulostimet säilytetään lukituissa tiloissa. 
  
Käyttöoikeuden saaminen edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta sekä tietoturvasitoumusta.   
Esimiehet päättävät käyttöoikeuksien myöntämisestä ja poistamisesta. Työsuhteen päättyessä 
käyttöoikeudet passivoidaan. 
  
Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua seurataan ja valvotaan käyttölokitietojen avulla 
tietosuojan seuranta- ja valvontasuunnitelman mukaisesti.  
  
Terveydenhuollon potilastietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät 
lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen ohjeistuksen perusteella.  
  
Askolan terveydenhuollon käyttämät laitteet ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu kunnan 
tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.  



   
  
  

Keskeinen lainsäädäntö:  
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 luku  
Henkilötietolaki (523/1999) 7 luku  
Arkistolaki (831/1994) 
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)  

 

10. Tietojen 
elinkaari 

Askolan kunta noudattaa arkistomuoduostussuunnitelmaa asiakirjojen säilyttämisessä.  
 
Arkistolain (§ 8) mukaan arkistonmuodostajan on ylläpidettävä asiakirjojen säilytysajat ja – tavat sisältävää 
arkistonmuodostussuunnitelmaa. 
 
 Asiakirjojen hävittämisessä Askolan kunta noudattaa Arkistolakia.  
 
Arkistolaki (13 §) velvoittaa hävittämään määräajan säilytettävät asiakirjat arkistonmuodostajan niille 
määräämien säilytysaikojen päätyttyä siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjoja saa hävittää 
ainoastaan arkistonmuodostussuunnitelmaan sisältyvän säilytysajan umpeuduttua. Erityistä huolellisuutta 
on noudatettava salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen hävittämisessä. 

11. Tarkastus-
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua 
lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa 
henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

12. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tehdään 
kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan 
rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

13. Oikeus vaatia 
tiedon poistamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan tiedon poistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti 
käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle 
jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 



   
  
  

 

14. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä  häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi 
olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittely, ilmoita  
rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään. 


