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1  
Rekisterin nimi 

Terveyspalvelut 
 

2 
Rekisterinpitäjä 

Terveyskeskus 

3 
Rekisterin 
vastuuhenkilö 

Perusturvajohtaja 

4 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Tehtävänimike 

Johtava hoitaja 
Vastaava hammaslääkäri 
Osoite 

Hangon terveyskeskus 
Esplanadi 85 
10900 Hanko 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 053 7215, sirpa.jyrkkanen@hanko.fi (johtava hoitaja) 
040 135 9571, pirta.liljekvist@hanko.fi (vastaava hammaslääkäri) 

5 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus ja 
peruste 

Henkilötietoja käytetään asiakkaan/potilaan terveyden- ja sairaanhoidon suunnitteluun, 
toteutukseen, seurantaan ja arviointiin sekä laskuttamiseen. Järjestelmän tietoja käytetään 
myös palveluiden tuottamiseen ja tilastoinnin hoitamiseen: 

 lääkärien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanotto 

 työterveyshuolto 

 neuvolat 

 kouluterveydenhuolto 

 lasten ja nuorten vastaanotto 

 mielenterveyspalvelut 

 päihdetyö 

 suun terveydenhuolto 

 rintamaveteraanit 

 vuodeosasto 

 fysioterapia 

 puheterapia 

 säännölliset kutsut terveystarkastuksiin 
 

Henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön: 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). Monissa erityislaeissa on lisäksi potilastietojen luovuttamiseen 
liittyviä säädöksiä. 

 
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoituksen 
toteuttamista varten. Määräajoin varmistetaan, onko henkilötietojen säilyttäminen vielä 
tarpeen; jos ei ole, ne poistetaan. Henkilötietoja, joiden säilyttämisestä säädetään erityislaeilla, 
säilytetään lain määräämä aika (sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen 
laatimisesta ja säilyttämisestä 298/2009). Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan kaupungin 
arkistonmuodostussääntöä ja arkistolakia 831/1994. 

6 
Rekisterin 
tietosisältö  
 

Terveyspalvelujen asiakkaiden/potilaiden kokonaistilanteeseen liittyvät henkilötiedot; asiakkaan 
ja/tai omaisen 

 nimi 

 henkilötunnus 

 yhteystiedot 

 ajanvaraustiedot 

 hoitotiedot 

 laskutustiedot 
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Mediatri-potilastietojärjestelmään kirjataan terveydentilaan ja sairaudenhoitoon liittyvät tiedot, 
päivittäinen seuranta ja hoitosuunnitelmat. 
Geriatriset lääkäripalvelut ostetaan Doctagonilta. Doctagonin lääkärit kirjaavat  terveydentilaan 
ja sairaudenhoitoon liittyvät tiedot Acute-potilastietojärjestelmään. Acute on Mediatrin 
alarekisteri. 
Suun terveydenhuollon asiakasrekisterin tietoja ylläpidetään WinHIT-potilastietojärjestelmällä ja 
digitaalisella Romexis-kuva-arkistolla. 
Mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn arviointiin käytetään Tuvatar-tietojärjestelmää. 
RADU-röntgenjärjestelmä, Weblab-laboratoriojärjestelmä ja Impax -kuvakatseluohjelma ovat 
käytössä HUSin ostopalveluna. 
Hengitystutkimuksissa käytetään Medikro-spirometriaohjelmistoa. 

7 
Säännönmukaiset 
tietolähteet  

Asiakkaat/potilaat (omalla luvalla), palveluja tarjoavat hoitopaikat, asumispalveluja tuottavat 
yksityiset palvelukodit ja Väestörekisterikeskus. 

8 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja luovutetaan lakisääteisesti THL:lle tilastointia varten ilman henkilötietoja (mm. suun 
terveyteen liittyvät indeksitiedot). 
 
Lisäksi tietoja luovutetaan lakisääteisesti Kelan Kanta-palveluihin. 
 
Työterveyshuollolle luovutetaan asiakkaiden työnantajatiedot. 
 
Tietoja luovutetaan tarvittaessa viranomaisille henkilön itsensä suojelemiseksi lakisääteisen 
ilmoitusvelvollisuuden nojalla (lastensuojelu, mielenterveysasiakkaat). 

9 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

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

10 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa arkistossa. 
B. Sähköinen aineisto 

Tietojärjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokanta suojataan 
palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin. 
   
Käyttöoikeudet ja käyttäjätunnus annetaan vain ohjelmaa käyttäville henkilöille. Käyttäjätunnus 
annetaan käyttöoikeuksien antamisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois 
niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla passivoidaan 
käyttäjätunnus. Käyttöoikeus on tehtävän mukainen ja sisältää toiminnon mukaiset rajaukset. 
Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan 
sitoumuksen saadessaan käyttöoikeudet. 
 
Sähköisten lääkemääräysten tiedot ja potilastieto tallennetaan Kansalliseen terveysarkistoon 
(Reseptikeskus, Tiedonhallintapalvelu) teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 
Kaupungille on laadittu ohjeisto tietosuojaloukkausten tai niiden uhkien varalta. 

11 
Tarkastusoikeus 

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. 
 
Rekisteröity voi esittää tietojensa tarkastamista koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterin 
yhteyshenkilöille. 

12 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

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. 
 
Lainmukainen pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle, 
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pyyntö tulee esittää kirjallisesti. 
 
Mikäli oikaisuvaatimukseen ei suostuta, rekisteröidylle annetaan kirjallinen todistus 
kieltäytymisen syistä. 

13 
Kielto-oikeus 

Asiakastietojärjestelmässä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa 
pyytävällä tai vastaanottavalla taholla ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. 
Rekisteröidyn ei tarvitse esittää tietojen luovutuskieltoa. 
 
Potilastietoja saavat käyttää ainoastaan potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin ja 
tutkimuksiin osallistuvat (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/92/13 §). 

14 
Rekisteröidyn 
informointi 

Tiedot on saatu asiakkaalta/potilaalta hoitosuhteen alkaessa. 
 
Tietosuojaseloste on nähtävillä Hangon kaupungin kotisivuilla. 

15 
Rekisterihallinto 

Rekisterin vastuuhenkilö on päävastuussa sisällöstä. 
 
Yhteyshenkilö vastaa käytännön toimenpiteistä ja myös tietosuojaselosteen pitämisestä ajan 
tasalla. 

  


