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1. Rekisterinpitäjä 
Siilinjärven kunta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 
PL 5 
71801 SIILINJÄRVI 
puh. 017 401 111 
sähköposti: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 

 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Katri Hollmén 
Kasurilantie 3 
71800 SIILINJÄRVI 
puh. 044 740 2200 
sähköposti: katri.hollmen@siilinjarvi.fi 

 

3. Rekisterin nimi 
Potilasrekisteri 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 

- Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, potilaan hoidon suunnittelu ja toteutus 
- hoidon seuranta ja laadunvalvonta 
- potilaan mahdollinen ohjaaminen muuhun hoitolaitokseen 
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvonta ja mahdollisten korvausvaatimusten 
selvittäminen 
- potilaan hoidon ja tutkimusten laskutus 
- potilastietojen käyttö Siilinjärven kunnan terveyspalvelujen toiminnan tilastointi- ja 
seurantatarkoituksiin sekä tieteelliseen tutkimustoimintaan 
PERUSTEET: 
- Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös (731/1999) 
- Henkilötietolaki 11§ (523/1999) 
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ (621/1999) 
Terveydenhuollon lainsäädäntö henkilötietojen käsittelyssä: 
- Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 
- Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), 
- Kansanterveyslaki (66/1972) 
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki) 13§ (785/1992) 
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 
- Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) 
- Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 
- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 
- Mielenterveyslaki (1116/1990) 
- Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 
Muu lainsäädäntö: 
- Arkistolaki (831/1994) 
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä 
(298/2009) 
- lisäksi lukuisiin erityislakeihin liittyy potilastietojen luovuttamiseen liittyviä säädöksiä 
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5. Rekisterin tietosisältö 
Potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot 
- nimi 
- henkilötunnus 
- osoite 
- puhelinnumero 
- sähköpostiosoite 
- yhteyshenkilön tiedot 
Tutkimusta ja hoitoa koskevat tiedot 
- hoidon järjestämiseen liittyvät tiedot 
- potilaskertomustiedot 
- tutkimustiedot 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itse tai hänen omaiselta / edunvalvojalta ja väestörekisteristä. 
Pitkäaikaispotilaan maksupäätökselle asiakas antaa taloudellista asemaansa koskien tulotiedot. 
Terveystoimen järjestelmän tietoja saadaan ja niitä ylläpidetään hoitoyksiköissä syntyvän tiedon 
perusteella. 

 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Järjestelmästä voidaan välittää laskutustietoja reskontra-järjestelmään.  
Palkkiotapahtumia koskevat tiedot luovutetaan palkanlaskentaan. 
Tilastotietoja annetaan viranomaisille lain edellyttämiin tarkoituksiin. 

 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 
9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet 

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT 
- ApneaLink (unenaikaisten hengityshäiriöiden tunnistaminen) 
- Bindex (luuntiheyden mittausjärjestelmä) 
- Commit RIS ( röntgenyksikön toiminnanohjausjärjestelmä ) 
- Effector ( kuntoutusvälineiden ja kuntoutustoimenpiteiden hallintajärjestelmä ) 
- Effica ( pääoperatiivinen potilastietojärjestelmä ) 
- Effica Hammaskuvantaminen ( röntgenkuvien ja digitaalisten valokuvien otto ja 

diagnosointi. 
- Effica Valokuvaus (digitaalinen valokuvaus oikomishoidon seurantaan ) 

- Fitware (fyysisen suorituskyvyn mittaus-, analysointi- ja seurantajärjestelmä ) 
- Ihomuutoskuvaus ( digikameralla otetut kuvat ja tallennus Effica KuvaGalleriaan ja/tai 

PACS:iin) 
- Kardiolog.fi ( EKG:n pitäaikaisrekisteröinti ) 
- Klinik (digitaalinen hoidontarpeenarvio- ja asiointijärjestelmä) 
- Medimaker ( kuvantuottojärjestelmä ) 
- neaLink (digitaalinen EKG- hallintajärjestelmä ) 
- PACS ( digitaalinen röntgenkuva-arkisto ) 
- Physiotools ( liikunta- ja kuntoiluohjejärjestelmä ) 
- RAIsoft ( toimintakyvyn arviointi ) 
- Spirometria ( keuhkojen toiminnan mittausjärjestelmä ) 
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B. MANUAALINEN AINEISTO 
- Paperiasiakirjat 

 
TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointisuunnitelmalla 
ja tietosuojaohjeistuksella. 
 
A. Sähköinen aineisto 
Rekisterin ATK:lle tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan 
vain siihen oikeutettu työntekijä. Sähköisten lääkemääräysten ja potilastiedon arkiston tiedot 
tallennetaan Kansalliseen terveysarkistoon (Reseptikeskus, Kanta, Tiedonhallintapalvelu) 
teknisen käyttöyhteyden avulla.  
Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla. Tietojen käytöstä muodostuu käyttöloki. 
 
B. Manuaalinen aineisto 
Arkistossa ja hoitoyksiköissä on ovien lukitus. Osastoilla ja vastaanotolla asiakirjat säilytetään 
valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa. 
 

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 
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. 
Rekisteröidyllä on oikeus käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa. Tarkastus 
tapahtuu ottamalla yhteyttä potilasta hoitaneeseen lääkäriin/yksikköön.  

 

Rekisteritietojen tarkastuslomakkeen saa myös Siilinjärven kunnan kotisivuilta kohdasta 
Sosiaali- ja terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Lomakkeet.  
 

11. 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. 
 
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. 

 

Tiedon korjaaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä palvelua tuottaneeseen yksikköön ja pyyntö
 osoitetaan johtavalle lääkärille. 
 

Rekisteritietojen korjaamislomakkeen saa myös Siilinjärven kunnan kotisivuilta kohdasta 
Sosiaali- ja terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Lomakkeet. 
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12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 


