Luotu (pvm):

1. Rekisterinpitäjä

12.11.2018

TIETOSUOJASELOSTE
– yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Tietosuojalaki (HE 9/2018)
Yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)

Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta

0208787-5

Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen
06-2207 711
Sähköpostiosoite
2. Yhteyshenkilö /
edustaja rekisteriä
koskevissa asioissa

Osastosihteeri Saara Juvonen-Engvall

www.kaskinen.fi
Y-tunnus

Sulkukatu 12
64260 Kaskinen
saara.engvall@kaskinen.fi

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus /
rekisterin
käyttötarkoitus

Potilasrekisteri Effica/LifeCare, Commit, Titania, Esmikko
Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, potilaan hoidon suunnittelu ja toteutus.
Hoidon seuranta ja laadun valvonta.
Potilaan mahdollinen ohjaaminen muuhun hoitolaitokseen.
Potilaan hoidon laskutus.
PERUSTEET: Henkilötietolaki 11§ (523/1999), laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta 24§ (621/1999), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki) 13§
(785/1992), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen sähköisestä käsittelystä
(159/2007), laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007), kansanterveyslaki (66/1972),
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), terveydenhuoltolaki
(1326/2010), laki ja asetus sos- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.
Muu lainsäädäntö: arkistolaki (831/1994), sosiaali- ja terveysministeriön asetus
potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä (298/2009)

5. Rekisterin
tietosisältö /
Rekisterissä
käsiteltävät
henkilötiedot
(vähintään kategoriat)

Potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, yhteyshenkilön tiedot.
Tutkimusta ja hoitoa koskevat tiedot : hoidon järjestämiseen, suunnitteluun ja
toteuttamiseen liittyvät tiedot, potilaskertomus- ja muut potilasasiakirjatiedot,
tutkimustiedot. Hoitoa koskevat laskutus- ja laadunvalvontatiedot.

6. Henkilötietojen
kerääminen ja
säännönmukaiset
tietolähteet

Väestörekisterikeskuksen tiedot alueen väestöstä, potilaan, omaisen tai edunvalvojan
antamat tarpeelliset terveystiedot, terveydenhuollon ammattilaisten tekemät
havainnot potilaan terveydentilasta, yhteisrekisteriin kuuluvien toimintayksiköiden
tuottamat tiedot. Muiden hoitoon osallistuvien terveydenhuollon toimintayksiköiden,
ammatinharjoittajien ja laitosten, potilaan suostumuksella tai lakien nojalla,
luovuttamat tiedot. Saapuneita asiakirjoja käsitellään kuten muitakin rekisterin tietoja
mm. luovuttamisen ja tarkastusoikeuden suhteen.

6. Henkilötietojen
kerääminen ja
säännönmukaiset
tietolähteet

Väestörekisterikeskuksen tiedot alueen väestöstä, potilaan, omaisen tai edunvalvojan
antamat tarpeelliset terveystiedot, terveydenhuollon ammattilaisten tekemät
havainnot potilaan terveydentilasta, yhteisrekisteriin kuuluvien toimintayksiköiden
tuottamat tiedot. Muiden hoitoon osallistuvien terveydenhuollon toimintayksiköiden,
ammatinharjoittajien ja laitosten, potilaan suostumuksella tai lakien nojalla,
luovuttamat tiedot. Saapuneita asiakirjoja käsitellään kuten muitakin rekisterin tietoja
mm. luovuttamisen ja tarkastusoikeuden suhteen.

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Potilastietoja saa luovuttaa yhteisrekisterin ulkopuolelle vain potilaan suostumuksesta
tai nimenomaisen lain säännöksen nojalla (vakuutuslaitokset, poliisit ym.). Tietoja
voidaan luovuttaa lakien velvoittamana terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä
ylläpitäville viranomaisille (THL) tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten,
sekä valvontaviranomaisille.

8. Siirtäminen EU- tai
ETA-alueen
ulkopuolelle

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle vain rekisteröidyn nimenomaisella luvalla ottaen huomioon kyseisen maan
salassapitosäännökset tai poikkeustapauksissa rekisteröidyn elintärkeän edun
suojaamiseksi.

9. Henkilötietojen
säilytysaika

Arkistolaki: potilastietoja säilytetään lain velvoittamana pääosin 12v. potilaan
kuolemasta.

10. Rekisterin ja
sisällön suojauksen
periaatteet

Ei-sähköinen aineisto
Arkistossa ja hoitoyksiköissä asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja lukittavissa
kaapeissa. Osastoilla ja poliklinikalla asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja
lukittavissa kaapeissa.
Sähköinen aineisto
Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä
pääsee käsittelemään vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä
valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja vahvalla
salasanalla. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja
salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)

11. Tarkastusoikeus ja Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja potilasrekisteriin on
tarkastusoikeuden
talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
toteuttaminen
Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla/potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat
asiakasrekisteritiedot. Huoltajalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa lastaan koskevat
tiedot. Huomioon otetaan, onko alaikäinen nuori käyttänyt kielto-oikeuttaan tietojen
antamisessa huoltajalleen. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran
vuoden aikana toteutettuna. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan
poikkeustapauksissa. Eväämisperusteena voi olla esimerkiksi että tiedon antaminen
saattaisi aiheuttaa vakavaa vaaraa asiakkaan/potilaan terveydelle tai hoidolle taikka
jonkun muun oikeuksille.
Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita saa tarvittaessa henkilökunnalta,
terveyskeskuksen vastaanottoluukulta.
12. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Mikäli potilastiedoissa ilmenee virheitä on rekisterinpitäjän ilman aiheetonta viivytystä
oma-aloitteisesti, tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava, tai täydennettävä
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut tieto. Potilaalla on näyttövelvollisuus korjattavan tiedon
oikeellisuudesta, vaatiessaan tietojen korjaamista. Muutokset tehdään siten, että
rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä.

12. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Mikäli potilastiedoissa ilmenee virheitä on rekisterinpitäjän ilman aiheetonta viivytystä
oma-aloitteisesti, tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava, tai täydennettävä
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut tieto. Potilaalla on näyttövelvollisuus korjattavan tiedon
oikeellisuudesta, vaatiessaan tietojen korjaamista. Muutokset tehdään siten, että
rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä.
Alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen.

13. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet
14. Automatisoidut
yksittäispäätökset /
profilointi

Ei käytössä.

15. Tietosuojavastaava

Terveyskeskus:
Saara Juvonen-Engvall
Sulkukatu 12
64260 Kaskinen
saara.engvall@kaskinen.fi
puh. 045-1295912

Jokainen rekisteröity, joka kokee häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyn olevan lainvastaista, voi tehdä valituksen
valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu Suomessa).

Lisätiedot

