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REKISTERIN NIMI  
  
  

 
Virtain ja Ruoveden 
perusterveydenhuollon LifeCare- 
potilas- ja asiakastietojärjestelmä 

  
Rekisterinpitäjä  
  
  

  
Virtain kaupunki, perusturva 
postiosoite: PL 85, 34801 Virrat  
käyntiosoite: Sairaalantie 1, 34800 Virrat  

  
Rekisterin vastuuhenkilöt  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö  
  
  

  
Virtain Kaupunki 
Hyvinvointijohtaja 
Sari Hellsten 
 
Keiturin Sote Oy 
Toimitusjohtaja 
Jari Kolkkinen 
 
 
 
Keiturin Sote Oy 
Tietosuojavastaava 
Kirsi Mäkinen 
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Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus/rekisterin 
käyttötarkoitus  
  
  

 
 Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, potilaan hoidon 

suunnittelu ja toteutus.  

 Hoidon seuranta ja laadunvalvonta 

 Potilaan mahdollinen ohjaaminen muuhun hoitolaitokseen. 

 Potilaan hoidon ja tutkimusten laskutus.  

 Potilastietojen käyttö Keiturin Sote Oy:n ja Virtain Kaupungin 
terveyspalvelujen toiminnan tilastointi, seurantatarkoituksiin ja 
tieteelliseen tutkimustoimintaan.  

  
Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö:  

 Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös 

(731/1999).  

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja Tietosuojalaki 

1050/2018 

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ (621/1999). 

 Kansanterveyslaki (66/1972).  

 Terveydenhuoltolaki (1326/2010). 

 Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989).  

 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki) 13§ 

(785/1992). 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä        

käsittelystä (159/2007).  

 Arkistolaki (831/1994).  

 Työterveyshuoltolaki (1383/2001).  

 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994). 

 Mielenterveyslaki (1116/1990).  

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen      

laatimisesta ja säilyttämisestä (298/2009).  
Lisäksi lukuisiin erityislakeihin liittyy potilastietojen luovuttamiseen 
liittyviä säädöksiä.  
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Osarekisterit 
käyttötarkoituksen mukaan   

  
Kunto – apuvälinerekisteri  
Kutsu – jonotiedot  
Diktamen – Digisanelut ja tekstinkäsittelyn ulkoistaminen  
Hammashuolto – hammashuollon asiakaskertomus (sis. oikomishoito)  
LifeCare RIS – röntgenin toiminnanohjausjärjestelmä 
AKU:n PACS – röntgenkuva-arkisto PSHP:ssä/Kuvantamiskeskus 
WebFimlab – Laboratoriotulokset Laboratoriokeskuksessa  
ProWellness – diabeteksen hoitotiedot  
Medimaker – kuvatiedostot   
Tunstall. potilaskutsujärjestelmä 
Potilasrekisterin käyttäjärekisteri – käyttäjäkohtaiset tiedot/asetukset 
Lokirekisteri  
Mediatri – Ruoveden potilastiedot 31.12.12 asti (lukutilassa)  
Vuodeosaston huonekohtainen potilaslista, sisään- ja uloskirjauslista, 
jonottajalista ja hoitotoimet-listaus, potilaiden aterialista, lääkityslista  
Huumausainekortti  
Vainajakirjanpito 

  
Rekisterin tietosisältö   
  

  

 Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.  
 Potilaan nimeämä yhteyshenkilö, alaikäisen potilaan 

huoltaja. 
 Potilaan hoidon kannalta välttämättömät 

terveydentilatiedot.  
 Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot.  

  

  
Säännönmukaiset tietolähteet  
  
  

  

 Väestörekisterikeskuksesta alueen väestörekisteritiedot.  

 Potilas itse tai hänen omaisensa/kautta hänen 

edunvalvojansa.  

 Suoritetut tutkimukset ja toimenpiteet.  

 Potilaan suostumuksella potilaan omaisilta ja hoitavilta 

yksiköiltä saatavat tiedot.  
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Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle  
  
  

  
Asiakas-/potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilöstöllä on 
salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Tietoja saavat käsitellä vain 
hoidon/palvelun toteutukseen tai asian käsittelyyn osallistuva 
henkilöstö.  
  
Osa potilasrekisteriin kirjattavista tiedoista siirtyy valtakunnalliseen 
KanTa-palveluiden Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat potilaan 
itsensä luettavissa Omakanta-palvelun kautta.   
  
Terveydenhuoltolain mukaisesti potilasrekisterin tiedot ovat osa 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteistä julkisen 
terveydenhuollon potilasrekisteriä, jonka tietoja voidaan käyttää 
hoitavassa yksikössä ilman potilaan suostumusta.   
  
Potilaan tietoja voidaan luovuttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
yhteiseen potilasrekisteriin kuulumattomille terveydenhuollon 
toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle potilaan 
antamalla ja potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella.   

 

   
Henkilötietoja voidaan potilaan suostumuksella luovuttaa myös 
Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon 
salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata 
riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perusteella.  
  
Tietoa voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä 
ylläpitäville viranomaisille tutkimus, suunnitteluja tilastotarkoituksia 
varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 
(556/89), tartuntatautilaki (589/86).  
  
Potilas voi halutessaan kieltää tietojensa käytön toisessa 
terveydenhuollon yksikössä. Kielto on voimassa toistaiseksi ja sen tai 
antamansa suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa.   
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Potilastietojen käyttö ja 
suojaamisen yleiset 
periaatteet  
  

  
Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa 
luovuttaa sivullisille. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan ao. 
potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat. 
Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja 
antaa käyttöoikeudet työntekijöille potilasrekisteritietoihin siinä 
laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät.   
  
Asiakas-/potilasrekisteritietoja käsitellään manuaalisen aineiston ja 
automaattisen tietojenkäsittelyn (atk) avulla. Rekisterien suojauksen 
periaatteena toimivat   
  

a) Rekisterin atk:lle tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti 
niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu 
työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin 
pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  

  
b) Manuaalista aineistoa säilytetään arkistoissa ja hoitoyksiköiden      

valvotuissa tiloissa, joissa on kulunvalvonta ja ovien lukitus.   
  

  
Rekisterin tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden toteutus  
  

  
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §:  
Jokaisella 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.  
  
Tarkastusoikeuden epääminen, henkilötietolaki 27§:  
Tarkastusoikeus voidaan evätä vain poikkeustapauksissa. 
Epäämisperusteena voi olla esim., että tiedon antamisesta saattaisi 
aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan/potilaan terveydelle tai hoidolle tai 
jonkun muun oikeuksille.   
  
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka 
omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmenne- 
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 tulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö annetaan terveyskeskuksen 
poliklinikan tai vuodeosaston terveyskeskusavustajille, josta se 
ohjautuu tietosuojavastaavalle. Tarkastuspyynnön käsittelystä päättää 
Keiturin Sote Oy:n vastaava lääkäri. Potilaan henkilöllisyys 
varmistetaan ennen tietojen antamista.   
  

  
Tiedon korjaaminen ja tiedon 
korjaamisen toteuttaminen  

  
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:  
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 se annetaan terveyskeskuksen 
poliklinikan tai vuodeosaston terveyskeskusavustajille, josta se 
ohjautuu tietosuojavastaavalle. Korjauspyynnön käsittelystä päättää 
Keiturin Sote Oy:n vastaava lääkäri. Potilaan henkilöllisyys 
varmistetaan. Mikäli potilaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen tekee 
henkilö, jolla on potilastietojen korjauksen tekoon oikeus. Mahdolliset 
virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään taustatiedostoon siten, 
että sekä virheellinen että korjattu merkintä ovat myöhemmin 
luettavissa. Korjauksen tekijän nimen, aseman sekä päiväyksen tulee 
ilmetä potilasasiakirjoista.  
  

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon 
korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. 
Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei 
ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi.   
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