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Potilasrekisteriseloste 
 

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste 

 

 
REKISTERIN NIMI 

 
Potilasrekisteri 
 

 
REKISTERINPITÄJÄN NIMI 

Vaasan sairaanhoitopiiri 
Hietalahdenkatu 2-4 
65130 Vaasa 

 
REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 

Tietohallintoylilääkäri 
Hietalahdenkatu 2-4 
65130 Vaasa 
Puh. 06 213 1804 

 
REKISTERIASIOIDEN HOITAJAT 

Vaasan keskussairaala 
Potilasasiakirja-arkisto, tietosuojapäällikkö 
Hietalahdenkatu 2-4 
65130 Vaasa 
Puh. 06 213 1840 
 
Kristiinankaupungin yksikkö 
Sairaanhoidon hallinto, toimistosihteeri 
Lapväärtintie 8 
64100 Kristiinankaupunki 
Puh. 06 213 2790 
 

 
HENKILÖREKISTERIN PITÄMISEN 
PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS 

Potilasasiakirjoja käytetään hoidon laadun 
varmistamiseen ja potilaan hoidon järjestämiseen, 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, 
toiminnan tilastointiin, laskutukseen, opetukseen ja 
tieteelliseen tutkimustoimintaan.  
 
Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja 
tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin; 
terveydenhuoltolaki, laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä, erikoissairaanhoitolaki, 
mielenterveyslaki, henkilötietolaki, arkistolaki, laki 
ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista, sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. 

 
TIETOSISÄLTÖ 

Potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot: nimi ja 
henkilötunnus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, 
potilaan nimeämä yhteyshenkilö, tarvittaessa 
alaikäisen huoltaja tai potilaan laillisen edustajan 
yhteystiedot, potilaan äidinkieli/asiointikieli. 
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Potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta 
välttämättömät tiedot, laboratorio-, kuvantamis- ja 
muita tutkimustuloksia, kuntoutussuunnitelmia, 
ajanvaraus- ja potilaspäiväkirjoja, sekä potilaiden 
suostumuksella muilta hoito-, tutkimus- tai 
kuntoutuslaitoksilta tai ammattihenkilöiltä saatuja 
hoidon kannalta tarpeellisia tietoja. 
  
Hätäkeskuksen välittämiä tehtäviä ja niiden 
hoitamiseen liittyviä tietoja.  
 
Potilasmaksuasioiden käsittelyssä tarvittavia, sekä 
tilastoinnin ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä 
tietoja. 

 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

1. Väestörekisterikeskuksesta 
väestörekisteritiedot 

2. Potilas itse tai hänen omaisensa 
3. Suoritetut tutkimukset ja toimenpiteet: 

lähettävä terveydenhuollon toimintayksikkö, 
ammatinharjoittaja tai potilaan 
suostumuksella muu hoitolaitos. 

4. Hätäkeskus 

 
SÄÄNNÖNMUKANEN TIETOJEN 
LUOVUTUS 

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa 
pidettäviä. 
 
Tietojen luovutus: 
 

1. Kansalliseen terveysarkistoon (Potilastiedon 
arkisto, Reseptikeskus, 
Tiedonhallintapalvelu) teknisen 
käyttöyhteyden avulla 

2. Alueelliseen yhteisrekisteriin 
terveydenhuoltolain 9 § edellyttämällä tavalla 
teknisen käyttöyhteyden avulla 

3. Terveydenhuollon valtakunnallisiin 
lakisääteisiin rekistereihin teknisen 
käyttöyhteyden avulla (tutkimus-, 
suunnittelu- ja tilastointitarkoitukset) 

4. Viranomaisille ja muille, joilla on lakiin 
perustuva oikeus tietojen saantiin 
paperitulosteena tai teknisen käyttöyhteyden 
avulla. 

5. Potilaan tai hänen laillisen edustajansa 
suostumuksella: omalle lääkärille, 
lähettäneelle lääkärille ja jatkohoitopaikkaan 
teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
paperitulosteena. 
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6. Laskuihin liittyvät tiedot tarvittaessa potilaan 
kotikunnan terveydenhuoltoon ja 
maksuhäiriötapauksissa 
perintätoimenpiteiden hoitajalle. 

 
REKISTERIN SUOJAUSPERIAATTEET 

Arkistossa on ovien sähkölukitus. Osastoilla ja 
poliklinikoilla asiakirjat ja käyttöliittymät 
asiakirjoihin säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai 
lukittavissa kaapeissa. Elektroniseen 
potilaskertomukseen pääsy rajoitettu 
käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Lokivalvonta. 

 
REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS 
JA REKISTERIN YLLÄPITO 

Jokaisella on oikeus tietää, onko rekisterissä häntä 
koskevia tietoja ja jos tietoja on, oikeus tarkastaa 
tietonsa. Oikeudesta voidaan poiketa vain erityisestä 
syystä. Tarkastuspyyntö on esitettävä 
rekisteriasioiden hoitajalle. Tarkastettavat tiedot 
annetaan kirjallisesti. Mikäli pyyntöön ei suostuta, 
potilaalle annetaan kirjallinen todistus 
kieltäytymisen syistä. 
  
Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma-
aloitteisesti tavanomaisen ylläpitomenettelyn 
yhteydessä ao. yksikössä annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Rekisteröidyn kirjallisesti tekemästä 
vaatimuksesta rekisteritietoja voidaan oikaista, 
poistaa tai täydentää Potilasasiakirjaohjeiston 
mukaisesti. Mikäli oikaisuvaatimukseen ei suostuta, 
rekisteröidylle annetaan kirjallinen todistus 
kieltäytymisen syistä. 
  
Rekisterin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin. 
  
Rekisterin tietojen säilytysajat perustuvat STM:n 
asetukseen potilasasiakirjoista. Potilasrekisteri 
osarekistereineen, säilytysaikoineen ja tulosteineen 
kuvataan sairaanhoitopiirin 
arkistonmuodostussuunnitelmassa. 

 
PAIKKA, AIKA JA ALLEKIRJOITUS 

Vaasassa 18.2.2016 
 
Christian Kantola 
tietohallintoylilääkäri 

 


