LÄÄKÄRIKESKUS LUPAUS OY: N POTILASREKISTERI
REKISTERISELOSTE/ INFORMOINTILOMAKE HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10 JA 24 §

1 REKISTERINPITÄJÄ
Lääkärikeskus Lupaus Oy
Vuorikatu 26 B, 6. krs.
70100 Kuopio
Y-tunnus 2427542-0

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Vastaava lääkäri Ville Pöntynen, ville.pontynen@laakarikeskuslupaus.fi,
puh. 0207 613 613.

3 POTILASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA POTILASTIETOJEN
KÄSITTELYN PERUSTE
Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen.
Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan hoidossa sekä muihin lain ja
suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin.

4 POTILASREKISTERIIN TALLENNETUT TIEDOT
Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot
Potilaan nimeämä lähiomainen, alaikäisen potilaan huoltaja, potilaan laillinen
edustaja
Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan
turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät
terveystiedot sekä esitiedot
Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. hoitajan, ravintovalmentajan,
fysioterapeutin, liikuntafysiologin ym. työtehtävissä laatimat tiedot.
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Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
Potilaan hoitoon osallistuvan terveydenhoitohenkilöstön tiedot ja potilaan
ajanvaraustiedot tallennetaan potilasrekisteriin.
Samoin potilaan tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät laboratorio- ja
röntgentutkimusten tulokset talletetaan potilasrekisteriin. Laboratoriotutkimuksista
ylläpidetään myös omaa potilasrekisteristä erillään olevaa rekisteriä
laboratoriojärjestelmissä.
Sähköisen rekisterin lisäksi ylläpidetään osarekisterinä erillistä paperilla olevaa
perustietorekisteriä, joka voi sisältää myös tiedot potilaan antamista suostumuksista
ja kielloista potilastietojen luovuttamiseen.

4.1 Säännönmukaiset tietolähteet
·

Potilas, potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja tai lähiomainen

·

Hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

·

Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon
toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä

4.2 Säilytysaika
Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin
voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.

5 POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
13 § ”Potilaslaki”) ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
Potilastietoja voidaan luovuttaa:
·

Potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella

·

Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla

5.1 Potilastietojen säännönmukainen luovuttaminen pyydettäessä ja
luovutuksensaajaryhmät
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Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitävälle Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselle ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle
tutkimus-, suunnittelu-, tilastointi- ja valvontatehtäviä varten.
Muut mahdolliset luovutuksensaajat:
Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä
suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle
terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.
Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä
tietoja voidaan luovuttaa toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon
toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle myös ilman potilaan
suostumusta, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai
muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen
merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada
potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.
Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella
voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.
Potilaan huoltaja, muu laillinen edustaja sekä potilaan lähiomainen, jos potilas on
antanut tähän suostumuksensa. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa
nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää
terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle
lailliselle edustajalleen.
Lisäksi tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan
potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto potilaan
henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi
näin menettelemästä.
Järjestelmästä ei luovuteta tietoja Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

POIKKEUKSET
Edellä mainitusta poiketen potilastietoja voidaan luovuttaa Potilaslain (785/1992)
13§:n nojalla seuraavasti:
Kenelle: Mitä tietoja, luovutuksen peruste ja luovuttamistapa
1. Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin
laissa säädetty oikeus:
Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on lakiin perustuva
oikeus tiedon saantiin, tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella
pääsääntöisesti lausuntoina ko. asian vaatimassa laajuudessa.
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2. Toinen terveydenhuollon toimintayksikkö tai terveydenhuollon ammattihenkilö:
Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi voidaan luovuttaa tarpeellisia tietoja
potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksiköille, potilaan suullisen
suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän, potilasasiakirjaan merkittävän
suostumuksen mukaisesti.
3. Potilaan lähiomainen tai muu läheinen:
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.
4. Kuolleen henkilön tietojen luovuttaminen:
Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suojan tarve jatkuu vielä henkilön kuoltua.
Näin ollen myöskään kuolleen henkilön tietoja ei saa luovuttaa ilman laissa olevaa
perustetta. Potilaan kuoltua saadaan hänen elinaikanaan annettua terveyden- ja
sairaanhoitoa koskevia tietoja antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille,
joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai
toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien
selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa
tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tiedot voivat olla tarpeen esim. vainajan
tekemän oikeustoimen (esim. testamentti) pätevyyden selvittämiseksi tai kuolemaan
liittyvän mahdollisen hoitovirheen tai vainajan sairastaman perinnöllisen sairauden
ilmenemismahdollisuuden selvittämiseksi.

6 POTILASTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET
Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa
sivullisille.
Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan asianomaisessa toimintayksikössä tai sen
toimeksiannosta potilasta hoitavat tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.
Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa
käyttöoikeudet työntekijöille potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin
työtehtävät sitä edellyttävät.
Vanhat ja mahdollisesti sähköisen potilastietojärjestelmän ohella syntyvät
paperikortistot pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.
Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Potilastietojen käyttöä
valvotaan lokitietoja seuraamalla.
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