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1. Rekisterinpitäjä 

 

 
Kempeleen terveyskeskus 

 
PL 12,  
90440 Kempele 

 
2.  Rekisteriasioista  
vastaava henkilö ja 
rekistereiden yhdyshenkilö 

 
Johtava lääkäri Jouko Koskela 

1.  
2. 3. Rekisterin nimi 
3.  

 
Terveydenhuollon potilasrekisteri 

4. 4. Henkilötietojen  
5. käsittelyn tarkoitus 
6. (rekisterin käyttötarkoitus) 

 

Perusterveydenhuollon järjestäminen  
- avopalvelut  
- suun terveydenhuolto  
- perusterveydenhuollon lyhytaikainen vuodeosastohoito  
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)  
Ym. lakeihin liittyvät asetukset ja muut viranomaispäätökset ja ohjeet  

5. Rekisterin tietosisältö 
 
 
 
 

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

6. Säännön mukaiset  
tietolähteet 
 

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

7. Tietojen luovuttaminen 
ja säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
 

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.  
 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

8. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät 
 
 

Effica terveydenhuolto  
Raisoft acute  
Raisoft screener  
Rai CMH, Rai ESP, Rai MH  
 

9. Rekisterin suojauksen  
periaatteet 
 

Analoginen aineisto  
Asiakkaiden hoitoon liittyvät paperiset asiakirjat, filmi- ja röngtenkuvat jne. 
säilytetään lukituissa tiloissa ja  
niiden käyttöä valvotaan  
Digitaalinen aineisto  
Tietojärjestelmät sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.Tietojen 
säilyttämistä, arkistointia, hävittämistä  
ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostusuunnitelmalla ja 
tietosuojaohjeistuksella.  
Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin 
käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja  
niiden käyttöä valvotaan. Tietoturva- ja tietosuojaohjeistukset.  
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Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Erityissuojattavien 
asiakirjojen (mm.psykiatrinen  
erikoissairaanhoito) osalta käyttöoikeudet on rajattu niitä koskevia 
ohjeistuksia noudattaen. 
 

10. Rekisteröidyn tarkastus- 
ja virheen korjaamisoikeus 
 
 
 
 

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan 
sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa  
säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. (Laki viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta § 12)  
  
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö  
rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti  
rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28).  
  
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 (Henkilötietolaki § 29).  
 
Pyyntö osoitetaan: 
Kempeleen kunta 
Tietosuojavastaava 
PL 12 
90440 Kempele 
 

 


