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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 terveyskeskusjohtaja
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Tietosuojavastaava Sanna Kaskivirta
Yhteystiedot

Varkauden kaupunki / kirjaamo
PL208, 78201 Varkaus

varkauden.kaupunki@varkaus.fi

Muut yhteystiedot
sanna.kaskivirta@varkaus.fi
3
Rekisterin nimi

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Potilasasiakirjarekisteri, joka muodostuu sähköisistä potilastietojärjestelmistä ja paperimuodossa
olevista potilaskertomuksista.

Potilaiden terveyden ylläpito, tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta, sekä
tutkimusten ja hoidon laskutus. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvonta ja
mahdollisten korvausvaatimusten selvittäminen.
Terveyskeskuksen oman toiminnan suunnittelu ja tilastointi.
Rekisterin käyttö perustuu voimassa oleviin lakeihin ja asetuksiin:
- Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös (731/1999)
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ (621/1999)
- Terveydenhuollon lainsäädäntö henkilötietojen käsittelyssä:
- Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
- Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989),
- Kansanterveyslaki (66/1972)
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki) 13§ (785/1992)
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
- Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
- Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
- Mielenterveyslaki (1116/1990)
- Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Muu lainsäädäntö:
- Arkistolaki (831/1994)
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä (298/2009)
- lisäksi lukuisiin erityislakeihin liittyy potilastietojen luovuttamiseen liittyviä säädöksiä

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaan/potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot:
– nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot
– potilaan nimeämä yhteyshenkilö/lähin omainen, alaikäisen potilaan huoltaja
Potilaan tutkimuksen ja hoidon kannalta välttämättömät terveydentilatiedot:
– työyksiköissä merkinnän tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta
– hoidon/palvelun järjestämiseen liittyvät tiedot ml. lääkemääräysmerkinnät ja tieto siitä, että
merkinnästä on muodostettu ja lähetetty sähköinen lääkemääräysasiakirja
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
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Potilas: potilaan ilmoittamat tiedot sekä hoito- ja hoivasuhde sekä palvelusopimukset Varkaudessa
ja Joroisissa
Hoitohenkilökunta: tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuvat tiedot sekä muista hoitopaikoista
potilaan luvalla pyydetyt tiedot sekä sähköiset lähetteet ja palautteet
Väestörekisteristä saadaan kotikunta- ja osoitetiedot: Varkaus, Leppävirta, Joroinen, Heinävesi ja
Pieksämäki. Pitkäaikaispotilaan maksupäätökselle potilas/asiakas antaa taloudellista asemaansa
koskien tulotiedot.
Varkauden kaupunki pyytää tarvittaessa yhteystiedot suoraan Väestörekisterikeskukselta, jos
potilaalla on turvakielto, eli maistraatin päätös siitä, ettei hänen yhteystietojaan saa luovuttaa muille
kuin viranomaisille. Tämä tehdään siinä tapauksessa, että tietoja ei saada potilaalta itseltään.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Lifecare - tietojärjestelmästä välitetään laskutustietoja reskontra-järjestelmään. Palkkiotapahtumia
koskevat tiedot luovutetaan palkanlaskentaan. Varkaudessa osastohoidossa olevien potilaiden
ateriatilaukset välitetään sähköisesti Web- Myslin avulla Aromijärjestelmään. Laboratoriotutkimukset
tekee Islab ja patologian tutkimukset Coronaria- Kys aluepatologia.Tilastotietoja annetaan
viranomaisille lain edellyttämiin tarkoituksiin. Hätätilanteessa päätöksen tietojen luovuttamisesta
tekee rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilö (lääkäri).

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman potilaan kirjallista lupaa.

9 a) Paperinen aineisto
9
Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja
suojauksen
periaatteet

Paperinen aineisto skannataan pääosin Lifecareen. Paperimuodossa olevat potilaskertomukset
säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti sairauskertomusarkistoissa, joihin
ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

9 b) Sähköinen aineisto
SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT
- ApneaLink (unenaikaisten hengityshäiriöiden tunnistaminen)
- Commit RIS ( röntgenyksikön toiminnanohjausjärjestelmä )
- Effector ( kuntoutusvälineiden ja kuntoutustoimenpiteiden hallintajärjestelmä )
- Lifecare ( pääoperatiivinen potilastietojärjestelmä )
- Lifecare Hammaskuvantaminen ( röntgenkuvien ja digitaalisten valokuvien otto ja diagnosointi.
- Lifecare Valokuvaus
- WebStrar (vanha potilastietojärjestelmä)
- Fastroi- Hilkka (kotihoidon mobiili)
- Ihomuutoskuvaus ( digikameralla otetut kuvat ja tallennus Effica KuvaGalleriaan ja/tai PACS:iin)
- Kardiolog.fi ( EKG:n pitäaikaisrekisteröinti )
- Medimaker ( kuvantuottojärjestelmä )
- neaLink (digitaalinen EKG- hallintajärjestelmä )
- PACS ( digitaalinen röntgenkuva-arkisto )
- Physiotools ( liikunta- ja kuntoiluohjejärjestelmä )
- RAVATAR ( toimintakyvyn arviointi )
- Spirometria ( keuhkojen toiminnan mittausjärjestelmä )
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti siten, että niitä pääsee käyttämään vain
tehtävänmukaisin käyttöoikeuksin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja tietojen
käyttöä valvotaan. Tietojen käytöstä muodostuu käyttöloki. Sähköisten lääkemääräysten ja
potilastiedon arkiston tiedot tallennetaan Kansalliseen terveysarkistoon (Reseptikeskus, Kanta,
Tiedonhallintapalvelu) teknisen käyttöyhteyden avulla.
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10
Tarkastusoikeus

Potilaalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu
tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.
Tarkastusoikeus voidaan evätä, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa
potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muu 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 maksutonta 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.
Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöille (yhteystiedot kohdassa 2)
omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Hoitojakson aikana tarkastusoikeutta voi käyttää
ao. yksikön vastaavan lääkärin luvalla.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

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 tai erityislainsäädännön
perusteella. Potilas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.
Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään
hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen
antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Tajuttomuuden tai muun siihen
verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen
läheiselleen saadaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole
syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä (Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista 9 § ja 13 §).
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.

Tietosuojaseloste laadittu
(pp.kk.vvvv)

