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Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1
Rekisterinpitäjä

Nimi
Varkauden kaupunki

/

Perusturvalautakunta

Postiosoite
PL 208
78201 Varkaus

Käyntiosoite
Ahlströminkatu 6
78250 Varkaus

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Sosiaali- ja terveysjohtaja
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Pääkäyttäjät Erja Kallinen ja Anita Pirttimäki
Yhteystiedot

Varkauden kaupunki / kirjaamo
PL 208 78201 Varkaus

varkauden.kaupunki@varkaus.fi

Muut yhteystiedot
Tietosuojavastaava sanna.kaskivirta@varkaus.fi; pääkäyttäjä erja.kallinen@varkaus.fi
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Seulontamammografioiden asiakasrekisteri

Valtioneuvoston asetuksen 1339/20063§ mukaan kunnan tulee järjestää asukailleen
valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset seulonnat. MIS-järjestelmässä tehdään
seulontamammografiatutkimusten massa-ajanvaraus, tutkimuksen seulontalomake sekä
seulontamammografiatutkimusten kaksoisluenta ja tervekirjeiden lähettäminen.
Kutsutietueet saadaan MISsiin Syöpärekisteriltä.
Pihlajalinnan röntgenin kuvien tulkitsijoilla (radiologit) sekä röntgenhoitajilla on
käyttäjätunnuksia MISsiin.

Tietosisältö:
- henkilön nimi
- henkilötunnus
- henkilön kotikuntatieto ja osoite
- puhelinnumero
- ajanvaraustiedot
- tutkimuksen suorittanut röntgenhoitaja
- kaksoisluennan suorittaneet radiologit
- mahdollisen yhteisluennan suorittaneet radiologit
- kaksois- ja yhteisluennan tulos
- kuvarekisteri
- mahdolliset lisätutkimukset ja niihin osallistuvat henkilöt sekä niiden tulokset
- mahdollinen lähete jatkotutkimuksiin KYSiin sekä sieltä tulevien palautteiden tietojen
tallennus MISsiin
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2 (3)

Asiakas: Asiakkaan ilmoittamat tiedot
Röntgenhoitaja: tutkimuksen yhteydessä muodostuvat tiedot
Radiologit: Kaksoisluennan merkinnät ja mahdollisten lisätutkimusten lausunnot.
Syöpärekisteriltä saadut henkilötiedot

Asiakastiedot ovat salassapidettäviä ja koko prosessiin liittyvällä henkilökunnalla on
salassapitovelvollisuus.
Asiakastietoja voidaan luovuttaa / siirtää potilaan luvalla jatkotutkimuksia ja jatkohoitoa
varten.
Syöpärekisteri.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovueta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn lupaa.

9 a) Paperinen aineisto
9
Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja
suojauksen
periaatteet

Seuraavan päivän työlista tulostetaan paperille ja säilytetään lukitussa tilassa.
KYSiin jatkohoitoon / jatkotutkimuksiin menevien asiakkaiden lähete tulostetaan paperille
ja säilytetään kansiossa lukitussa kaapissa kaksi vuotta.
KYS:stä tulevat jatkohoitotiedot säilytetään lukitussa tilassa kaksi vuotta, koska
Pihlajalinnan radiologi tallentaa luokitukset tuloksista MIS-järjestelmään. Tiedot
lähetetään suojatulla sähöisellä yhteydellä Syöpärekisterille valtakunnallista tilastointia
varten.

9 b) Sähköinen aineisto

Seulontamammografiaohjelma Commit MIS.
Ko. järjestelmällä on oma palvelin Varkauden kaupungin konesalissa.
Käyttäjillä on oma käyttäjätunnus sekä salasana. Käyttöoikeudet on rajattu
käyttäjäkohtaisesti organisaation sisällä. Myös Pihlajalinnan röntgenin henkilökunnalla on
käyttäjätunnukset sekä salasanat. Tunnuksia hallinnoidaan admin-oikeuksilla, joita on
neljällä röntgenhoitajalla.
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10
Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Potilaalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus toteutetaan
viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidan evätä, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua
vakavaa vaaraa potillaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille.
Jos tietojen antamisesta kieltäydytään, annetaan potilaalle kirjallinen todistus, jossa
mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Potilas voi saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeuden käyttö on maksuton kerran
vuoden aikana. Potilaalla on myös oikeus saada potilastietojensa käsittelyyn liittyvien
oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten lokirekisteristä tieto siitä, kuka on
käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/
159,18§). Tarkastuspyyntö on esitettävä reksiterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
luona (Yhteystiedot ovat kohdassa 2)

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan yhteyshenkilölle (ks. kohta 2). Rekisterin
vastuuhenkilö päättää, onko potilaan vaatimus tiedon korjaamisesta oikeutettu.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, annetaan
potilaalle kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on
evätty. Potilas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan suostumuksella.
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