
   
  
  

1. Rekisterin nimi Potilastietorekisteri, Suun terveydenhuollon osarekisteri 

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 
Vastaava hammaslääkäri 

Osoite 
Terveystie 1, 07500 Askola 

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

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Suun terveydenhuollon potilasrekisterin käyttötarkoituksena on terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa 
tarkoitettujen potilaan neuvontaan, hoitoon ja tutkimukseen liittyvien tehtävien toteuttaminen. Lisäksi 
rekisteriä käytetään palveluiden suunnitteluun sekä tutkimustarkoituksiin. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
-Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 
-Kansanterveyslaki 3 luku (66/1972) 
-Henkilötietolaki 1-3 luku (523/1999) 
-Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1 luku (785/1992) 
-Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä  
tiedonhallintatavasta 2 luku (1030/1999) 

 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Effica-potilastietojärjestelmään tallennetut tiedot: Asiakkaan/potilaan henkilö- ja yhteystiedot: 
henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumerot, ammatti, koulu, kieli, kotikunta ja asuinkunta. 
 
Potilaan terveyttä ja sairautta koskevat tiedot: 
- yhteydenotto ja hoidon tarpeen arviointi 
- hoitotiedot: hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi 
-terveysneuvonta 
-laboratorio- ja röntgentutkimuspyynnöt ja- vastaukset 
- lääketieteelliset riskitiedot 
- toimintakykyyn liittyvät tiedot 
- lähetteet, hoitopalautteet ja konsultaatiot 2/5 
- todistukset ja lausunnot 
- merkinnäntekijöiden virkanimike ja nimi 
 
Hallinnolliset ja potilaslaskutukseen liittyvät tiedot: 
- ajanvaraustiedot, lähetteen saapumistiedot ja jonotiedot 
- terveys-ja sairauskertomuksen sijainti 
- maksun määräämiseen liittyvät tiedot 

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

Laatimispäivä: 

30.8.2018 

30.8.2018 

 

 



   
  
  

 
Manuaalinen aineisto: 
Potilaskohtaisissa kansioissa säilytetään mm. manuaalisesti allekirjoitetut todistusjäljennökset ja 
potilaan suostumukset sekä muut paperimuodossa olevat potilasasiakirjat. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
-Laki sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 ja 2 luku (159/2007) 
-Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 4 luku (785/1992) 
-SosTMA potilasasiakirjoista (298/2009) 

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään potilaan ja/tai hänen edustajansa ilmoittamien tietojen sekä 
hoitoyksikössä syntyvien tietojen perusteella.Henkilön tietoja voidaan saada viranomaisilta ja 
muilta tahoilta joko asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen 
perusteella. Tietoja tulee aina ensisijaisesti pyytää asiakkaalta itseltään. Asiakkaalla tulee olla 
tieto, mikäli tiedot hankitaan nimenomaisen lain säännöksen perusteella. Terveydenhuoltolain 9 
§:n mukaan yhteisessä potilastietorekisterissä (HUS) olevia eri toimintayksiköiden potilastietoja 
saadaan ilman potilaan antamaa erillistä suostumusta sen jälkeen kun potilasta on informoitu 
yhteisestä potilastietorekisteristä ja kun potilaalla on hoitosuhde Askolan terveyskeskukseen. 
Lisäksi edellytetään, että potilas ei ole kieltänyt tietojensa käyttöä.Tiedot päivitetään 
hoitoyksikössä ajantasaisesti tietojärjestelmään. Askolalaisten asiakkaiden/potilaiden henkilö-ja 
osoitetiedot saadaan väestörekisteristä 2 kertaa kuukaudessa. Turvakiellossa olevien 
henkilöiden osoitetiedot eivät päivity järjestelmään. Muut tarvittavat perustiedot kirjataan 
järjestelmään hoitosuhteen alkaessa. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
-Laki sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä3 luku (159/2007) 
-Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 4 luku (785/1992) 
-Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 4-7 luku (621/1999) 
-Laki sosiaali-ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta 
(811/2000) 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Potilaslain mukaisesti yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille potilaan suostumuksella 
tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan 
suostumuksen merkitystä,tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. 
Terveydenhuoltolain 9 §:n mukaan yhteisessä potilastietorekisterissä (HUS) olevia eri toimintayksiköiden 
potilastietoja saa luovuttaa ilman potilaan antamaa erillistä suostumusta sen jälkeen kun potilasta on 
informoitu yhteisestä potilastietorekisteristä ja kun potilaalla on hoitosuhde tietoja tarvitsevaan 
terveydenhuollon toimintayksikköön. Lisäksi edellytetään, että potilas ei ole kieltänyt tietojensa käyttöä. 
 
Viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin, niitä luovutetaan pyynnöstä. Luovutuksen 
pyytäjän on osoitettava lain kohta, jonka perusteella tietoja pyytää.Tietoja luovutetaan valtakunnallisia 
rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten. (Laki 
terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 3 § ja tartuntatautilaki 23 a § ). Laskutustiedot 
eivät ole potilasrekisterintietoja. Potilasmaksujen laskutusaineisto siirretään taloushallinnon 
palvelukeskukseen Intime-laskutusjärjestelmään laskutuksen toimittamista varten. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 3 luku (159/2007) 
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 4 luku (785/1992) 
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 4-7 luku (621/1999) 
- Henkilötietolaki 1 luku (523/1999) 
- Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) 
- Laki sosiaali-ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta (811/2000) 
 

 



   
  
  

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

Henkilötietojen luovutukseen Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin tarvitaan pääsääntöisesti asiakkaan 
suostumus. Lisäksi tulee varmistaa tietosuojan riittävä taso sen maan osalta, johon tietoja siirretään. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
- Henkilötietolaki 5 ja 8 luku (523/1999) 

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 
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. 


