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Rekisterin nimi Terveydenhuollon potilasrekisteri
Rekisterinpitäjä   Haapaveden kaupunki
Rekisterin yhteyshenkilö 
 

Anne Niemelä
Myyrinkuja 1, 86600 Haapavesi 
anne.niemela@haapavesi.fi 

Tietosuojavastaava  
 

Olli Kukkonen
Myyrinkuja 1, 86600 Haapavesi 
olli.kukkonen@haapavesi.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
sekä käsittelyn oikeusperuste 
 

Potilasrekisteriä käytetään potilaan tutkimuksen ja hoidon 
suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan, sekä potilaan 
tutkimusten ja hoidon laskuttamiseen. 
 
Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö: Kansanterveyslaki 
(66/1972), Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), 
Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, Mielenterveyslaki 
(1116/1990), Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 279/1959, 
Sotilasvammalaki 404/1948, Laki eräissä Suomen sotiin liittyvissä 
tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta 1039/1997, Laki 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24§ (621/1999), 
Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999), Laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista 13§ (785/1992), Laki ja asetus terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä (559/94, 564/94, 724/95), Tartuntatautilaki 
(583/86), Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159, Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). 

Rekisterin henkilötietoryhmät 
 

Potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot 
-nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, tarvittaessa 
ammatti, yhdyshenkilö/lähiomainen, lääkäri, hoitaja. 
Potilaan tutkimiseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät tiedot.  
Käytön seurannan lokitiedot.  

Henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät 
 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 9 §:n perusteella 
sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon 
toimintayksiköiden potilasasiakirjat muodostavat yhteisen 
potilastietorekisterin.  

Potilasta hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisessä 
potilastietorekisterissä olevia hoidon kannalta tarpeellisia 
potilastietoja ilman potilaan suostumusta. Käyttö kuitenkin 
edellyttää, että potilasta on informoitu yhteisen 
potilastietorekisterin käytöstä, potilastietojen luovuttamisesta 
yhteisen rekisterin sisällä sekä mahdollisuudesta kieltää 
potilastietojen luovuttaminen.  

Lakisääteiset valtakunnalliset terveydenhuollon rekisterit:  
1) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 
ylläpitämät: 
- hoitoilmoitusrekisteri 
- syöpärekisteri 
2) Lääkelaitoksen ylläpitämät: 
- lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri 
- implanttirekisteri 
3) Kansanterveyslaitoksen ylläpitämä: 



- tartuntatautirekisteri

Muille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa ilman potilaan 
suostumusta laissa säädetyissä erityistilanteissa (laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista 13§), muutoin tietoja ei luovuteta ilman 
suostumusta.  

Tietojen siirto kolmansiin maihin ja 
tiedot käytettävistä suojatoimista 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai 
säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Potilastietoja säilytetään 12 vuotta henkilön kuolemasta tai jos 
siitä ei ole tietoa, potilastietoja säilytetään 120 vuotta potilaan 
syntymästä, ellei jokin toinen laki, määräys tai säädös 
tapauskohtaisesti niin määrää. 

Rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on 
potilasrekisteriin talletettu tai se ettei rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja. Tarkastusoikeus voidaan evätä, jos tiedon 
antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan hoidolle 
tai terveydelle tai jonkun muun oikeuksille. Jos tietojen 
antamisesta kieltäydytään, annetaan rekisteröidylle kirjallinen 
todistus, jossa mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus 
on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi. Tarkastusoikeutta voi käyttää maksuttomasti 
kerran vuodessa. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa lokitietoihin perustuen, 
kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia 
potilastietoja. 

Tietopyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisena. 

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä 
oikaistava, täydennettävä tai poistettava potilas-tietorekisteristä 
vanhentunut, virheellinen, puutteellinen tai tarpeeton tieto. 
Tiedon korjaamispyyntö tehdään kirjallisena . 

Oikeus peruuttaa suostumus 
henkilötietojen käsittelyyn 
 

Rekisteröity voi perua suostumuksensa kirjallisesti. 
Terveydenhuoltolain nojalla potilas voi kieltää tietojensa käy-tön 
toisessa terveydenhuollon toimintayksikössä. Potilas voi milloin 
tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tai kiellon. 
 
Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee 
päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kiel-tää 
terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen 
huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. 

Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi 
hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hä-nen 
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 §) 

Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaisille 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Valvontaviranomaisena oikeusministeriön yhteydessä on 
tietosuojavaltuutettu. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Ratapihantie 9, 6.krs., 00520 Helsinki / PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinneuvonta puh. 029 56 16670 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
WWW.tietosuoja.fi



Tietojen antamisen pakollisuus 

 

Henkilörekisterin pitäminen perustuu lakiin ja ilman 
henkilötietoja ei voida rekisteröityä hoitaa. 

Tietolähteet 
 

- Väestörekisterikeskus 
- Potilaalta itseltä saadut tiedot  
- Potilaan suostumuksella potilaan omaisilta ja hoitavilta 
yksiköiltä saatavat tiedot. 

Tiedot automaattisen 
päätöksenteon, ml. profiloinnin 
olemassaolosta. 

Profilointia tai automaattista päätöksentekoa ei tämän 
henkilörekisterin tai sen osarekisterien kautta tapahdu. 

 


