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REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE   
(Henkilötietolaki 10 § ja 24 §) 

 
Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava informaatio 
henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §). 

 

Päivitys: 2.5.2017 

1. Rekisterin 
pitäjä 

 

 
Lappica Oy 

 
Osoite:  

 Lapinkävijäntie 2 96100 ROVANIEMI                                                                                                                       

 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 

020 692190 

2. Rekisteri 
asioista 
vastaavat/ 
hoitavat 
henkilöt 

 

 
Heli Leino 

 
Osoite:  

Lapinkävijäntie 2 96100 ROVANIEMI                                                                                                                       

 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 

040-8214115; etunimi.sukunimi@lappica.fi 

3. Rekisterin 
nimi  

 

 
Lappica Oy:n potilasrekisteri (mukaan lukien jatkuva potilaskertomusjärjestelmä) 

4. Rekisterin 
käyttötarkoitus 

 

 
Rekisteri sisältää potilaiden hoidon järjestämiseksi ja seurantaa varten tarvittavat tiedot. 

Rekisterin tietoja käytetään potilaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja 
seurantaan sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun. 

Potilasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty, 
ellei muussa laissa ole toisin säädetty. Potilasrekisteritietoja saa käyttää omaan 
tieteelliseen tutkimukseen. 

Henkilötietolaki 8§ 
 
Kansanterveyslaki 5§ ja 14§ 
 
Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 
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Osarekisterit: 

-ajanvaraus (Softmedic ;hoidon järjestely) 

-vastaanotto (vastaanoton tiedot/potilaskertomus) 

-röntgen ajanvaraus (Effica) 

-yritystiedot 

-JiveX-ohjelmisto: digitaalisen kuvantamisen tiedot 

-spirometria/keuhkojen toimintatutkimustiedot 

-Fitware-polkupyöräergometri (henkilötiedot) 

nettipohjaiset: 

-Coronaria Oy (verenpaineen vrk-seuranta, sydämen rytmin vrk-seuranta, unipolygrafia) 

Manuaaliset: 

RR-mittarin lainauslomake 

Pef-mittarin lainauslomake 

Kyselykaavakkeet ( liittyen eri sairauksiin ja toimintakykytutkimuksiin) 

-säköinen terveystarkastuskyselyjärjestelmä 

Potilasasiakirjojen tilauslomake 

Erityistyölasien hankintaesityslomake 

 

5. Rekisteriin 
tietosisältö 

 

 
Potilasrekisteriin tallennetut tiedot: 

- potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, työnantajatiedot 

- potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveydentilatiedot 

- muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot. 

6. Säännönmukai-
set tietolähteet 

 

 
Potilas: Potilaan ilmoittamat tiedot 

Hoitohenkilökunta: tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot 

Työnantaja: työnantajan ilmoittamat tiedot 

Muualta hankitut tiedot ja peruste tiedonsaannille: Potilaan suostumuksella saadut tiedot 
jatkohoitoon liittyen. 

7. Tietojen 
säännönmukai-
nen 
luovuttaminen 

 
Potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja 
potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon 
ammattihenkilölle. 
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Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan 
luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle. 
 
Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, 
suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten (laki terveyhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä (556/89) 3§, tartuntatautilaki (589/86) 23a§). 
 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ylläpitämät: 
-hoitoilmoitusrekisteri 
-väestörekisteri: kuolema 
-syöpärekisteri 
 
Lääkehoidon turvallisuus- ja kehittämiskeskus  (Fimea) ylläpitämä: 
-lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri 
 
Kansanterveyslaitoksen ylläpitämä: 
-tartuntatautirekisteri 
 
Ely-keskuksen ylläpitämä: 
-ammattitauti-ilmoitus 
 
THL ylläpitämä: 
-näkövammarekisteri 
 
Muut: 
-Kela 
 
Potilaan kielto-oikeus tietojen luovuttamisesta 
 
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 
(PotL 13§). 
 

8. Tietojen 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. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§). Rekisterinpitäjän ylin 
johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet työntekijöille 
potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. 
 
Atk- rekisteri:  
 
    rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla 
 
     tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja 

     salasanoilla   

     potilastietojen käyttöä valvotaan 

     ohjelmaan on palvelussuhteittain rajatut käyttö- oikeudet 

     rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä /suojauksesta vastaa LapIT ja CGI 
Potilasrekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä 
 
 
Manuaalinen rekisteri: 
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Potilasasiakirjoja säilytetään lukituissa arkistointiin tarkoitetuissa tiloissa seuraavien 
asiakirjojen määrittelemän ajan 
 

- STM:n asetus potilasasiakirjojen säilytyksestä nro 9972001,  
- Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä nro 2 

(terveydenhuollon asiakirjat) 
 
Potilasasiakirjojen lainauksen yleiset periaatteet: Potilasasiakirjoja lainataan vain potilaan 
kirjallisella suostumuksella. 
 
Jokaisen rekisterin tietoja käyttävän edellytetään sitoutuvan Lappica Oy:n ja Rovaniemen 
kaupungin tietoturvapolitiikkaan, -sääntöihin ja hyvään tiedonkäsittelytapaan.   

 

9. Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus 

 

 
Potilaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot (HeTiL 
26§)Asianomaisella eli henkilöllä, jonka tietoja ko. käyttäjärekisteriin on talletettu, on oikeus 
saada tietoja käyttäjärekisteriin merkityn henkilön tiedoista viranomaisten toiminnan 
julkisuudessa annetun lain (621/1999) mukaisesti ja siinä säädetyin edellytyksin. 

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan 
poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta 
saattaisi aiheutus vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun 
oikeuksille (HeTiL 27§). Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden 
aikana toteutettuna. 

Tarkastuspyyntö 

Tehdään ensisijaisesti asiakasta viimeksi palvelleeseen yksikköön tai asiakasasiaa 
hoitaneelle henkilölle henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla 
tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.  

Tarkastuksen toteuttamisesta päättää  

-yksikön ylilääkäri, hoitava lääkäri 

Potilaan henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen 
antamista. Potilaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat potilasrekisteritiedot ja 
pyynnöstä saada ne kirjallisena. 

10. Tiedon 
korjaaminen 

 

 

Korjauksen sisältö  

Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsittely tarkoituksen 
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
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Korjauspyyntö 

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti. Potilaan henkilöllisyys varmistetaan. Pyyntö osoitetaan 
rekisteriasioita hoitavalle henkilölle 

Mikäli potilaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen tekee henkilö, joka on tehnyt merkinnän. 
Mahdolliset virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään taustatiedostoon siten, että sekä 
virheellinen että korjattu merkintä on myöhemmin luettavissa. Korjauksen tekijän nimen, 
aseman sekä päiväyksen tulee ilmetä potilasasiakirjoista (Sosiaali- ja terveysministeriön 
potilasasiakirjojen laatimista koskevat määräykset 1993:7) 

 
 


