
HENKILÖREKISTERI-/ 
TIETOSUOJASELOSTE (HenkilötietoL 10 ja 24 §)

1. Rekisterin nimi Mäntänvuoren Terveys Oy:n

POTILASREKISTERI 

2. Rekisterin tiedot Rekisterin tyyppi on:
 Potilasrekisteri
 Henkilöstörekisteri
 Tieteellinen tutkimusrekisteri 
 Muu henkilöstörekisteri

Tietojärjestelmäseloste
 ohessa
 tehty aiemmin
 ei tehdä, kyseessä ei ole atk-rekisteri

3. Rekisterinpitäjä Potilasrekisterinpitäjä on:

Mänttä-Vilppulan kaupunki

Postiosoite: PL 69, 35801 Mänttä

Käyntiosoite: Seppälän puistotie 15, Mänttä

Puhelinvaihde 03 - 488 811 

Mänttä-Vilppulan kaupunki vastaa perusterveydenhuollon järjestämisestä Mänttä-Vilppulan 
kaupungissa. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Mäntänvuoren Terveys Oy. 

Potilasrekisterin teknisenä rekisterinpitäjänä toimii Mäntänvuoren Terveys Oy

4. Rekisterin 
vastuuhenkilö

Mäntänvuoren Terveys Oy:n potilasrekisterin vastuuhenkilönä toimii Mänttä-Vilppulan kaupungin 
johtava lääkäri.

Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että rekisteritoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan 
säännösten ja määräysten mukaisesti.

5. Rekisteriasioita 
hoitava henkilö tai 
yhteyshenkilö

Potilasrekisterin yhteyshenkilönä toimii Mäntänvuoren Terveys Oy:n potilasasiamies.

Hänen tehtävänään on antaa rekisteristä tarkempia tietoja sekä esimerkiksi ottaa vastaan 
potilasrekisterin virheen oikaisua ja tarkastusoikeuden käyttämistä koskevat pyynnöt ja huolehtia 
ne eteenpäin toimeenpanoa varten.

Yhteyshenkilön käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 2, 35700 Vilppula

6. Rekisterin 
käyttötarkoitus ja 
henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus

Potilasrekisteri on perustettu Mänttä-Vilppulan kaupungin käyttöä varten.

Potilasrekisteriä käytetään
 - potilaan tutkimusten ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
- kaupungin oman toiminnan tilastointiin ja seurantaan
- kaupungin oman toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen
- potilaan hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutukseen
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvontaan ja mahdollisten korvausvaatimusten 
selvittämiseen sekä
- tieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan.



Potilasrekisteri perustuu muun muassa kansanterveyslakiin, terveydenhuoltolakiin, lakiin potilaan 
asemasta ja oikeuksista, henkilötietolakiin, asiakasmaksulakiin, lakiin lääketieteellisestä 
tutkimuksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjojen laatimisesta ja 
säilyttämisestä.

7. Rekisterin 
tietosisältö 

Potilasrekisteri koostuu potilaan hoidon ja tutkimuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa 
käytettävistä, laadituista tai saapuneista asiakirjoista tai teknisistä tallenteista, jotka sisältävät muun
muassa

- potilaan yksilöimiseksi tarvittavia tietoja, esim. nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, 
- potilaan nimeämän yhteyshenkilön ja hänen yhteystietonsa,
- alaikäisen potilaan huoltajan tietoja,
- potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä terveydentilatietoja,
- potilasmaksujen käsittelyn vaatimia tietoja.

Potilasrekisteriin kuuluvat paperisen potilaskertomuksen lisäksi muut potilasasiakirjat ja 
sähköisissä potilastietojärjestelmissä olevat tiedot -kuten esim. Mediatri-tietojärjestelmä-, joilla 
tarkoitetaan potilaan hoidon järjestelyyn ja hoidon dokumentointiin käytettävien tietojärjestelmien 
muodostamaa kokonaisuutta. 

8. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet

Potilasrekisterin tiedot kerätään potilaalta itseltään ja hänen omaisiltaan, lääkäreiltä ja 
hoitohenkilökunnalta, suoritetuista tutkimuksista ja toimenpiteistä, tutkimuslaitteista, muilta 
hoitolaitoksilta sekä väestörekisterikeskukselta.

9, Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset
 

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille ilman 
potilaan suostumusta tai nimenomaista erityislainsäännöstä. Tarkemmat ohjeet 
potilastietojen käytöstä ja luovutuksesta antaa kaupungin johtava lääkäri.

Säännönmukaisesti potilastietoja luovutetaan valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, 
suunnittelu- ja tilastointitarkoituksiin (laki terveydenhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä).

Potilaan laskuihin liittyviä tietoja luovutetaan tarvittaessa potilaan kotikunnan 
viranomaisille tai maksuhäiriöiden yhteydessä ulosottotoimenpiteitä suorittaville.

Potilasrekisterin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

10. Tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen 
ulkopuolelle

Tunnisteellisia potilastietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet, 
säilytysaika ja 
hävittämisestä 
vastaava henkilö

Potilaan hoitoon ja tutkimukseen ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat Mäntänvuoren Terveyden
työntekijät saavat käyttää potilasasiakirjoja ja sähköisiä potilastietoja potilaan hoidon ja 
tutkimuksen yhteydessä. 

Lääketieteellistä tutkimusta tekevät henkilöt saavat potilastietoja käyttöönsä edellyttäen, että heillä 
on siihen kaupugin johtavan lääkärin tai STM:n lupa tai potilaan suostumus. 

Mäntänvuoren Terveyden ulkopuoliset henkilöt (ei-palveluksessa olevat) saavat käyttöönsä 
potilastietoja vain siinä yhteydessä, kun se on tarpeen silloin, kun he suorittavat toimeksiannosta 
kaupungin tehtäviä ja heille on annettu siihen oikeus. 

Potilasasiakirjat ja -tiedot säilytetään ja hävitetään arkistolainsäädännön ja viranomaismääräysten 
mukaisesti. Säilytysohjeet on annettu kaupungin johtavan lääkärin hyväksymässä 
arkistonmuodostussuunnitelmassa. Asiakirjojen hävittämisestä vastaa ao. arkiston vastuuhenkilö. 



Sähköisessä muodossa olevien tietojen käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja 
salasana, jotka poistetaan, kun henkilö eroaa palveluksesta. Käyttäjätunnukset myönnetään 
esimiesten pyynnöstä tarvittavin käyttöoikeuksin. Vastaanottaessaan käyttäjätunnuksen henkilö 
sitoutuu noudattamaan kaupungin tietoturvaohjetta, joka toimitetaan kirjallisena tunnuksen 
mukana.

Potilastietojen käyttöä valvotaan. Potilashallinnon tietojärjestelmien rekistereihin jää käsiteltäessä 
lokitieto, josta ilmenee mm. käsittelyn tapahtuma, ajankohta ja tiedon käsittelijä. Väärinkäyttöä 
epäitäessä, henkilö voi esittää asiasta kirjallisen selvityspyynnön.

Potilasjärjestelmiin olevaa ulkoista yhteyttä valvotaan ns. palomuurein. Järjestelmät ja niiden 
käyttöä varten olevat laitteet säilytetään ulkopuolisilta suojattuina.

Järjestelmien ylläpidosta on tehty käyttö- ja ylläpitosopimukset palvelun tuottajien kanssa.

12. Tarkastusoikeus Potilaalla on oikeus nähdä ja tarkastaa kaikki henkilötietonsa ja hänen hoitoaan koskevat 
potilasrekisteritiedot sekä pyynnöstä saada ne kirjallisina ja maksuttomasti kerran vuodessa. Tästä 
oikeudesta voidaan poiketa erityisestä syystä.

Tarkastusoikeutta ei ole, jos rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan tieteellistä 
tutkimusta tai tilastointia varten, mutta tutkittavalla on oikeus saada rekisteriselosteesta kopio. 
Tutkimuksen vastuuhenkilöllä on velvollisuus informoida tutkittavaa henkilöä tutkimuksen 
henkilörekisteristä ja tutkittavan tietoja käsittelevistä henkilöistä. 

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on hoitosuhteen aikana esitettävä asiasta pyyntö 
hoitavalle lääkärille. Muussa tapauksessa pyyntö on toimitettava edellä mainitulle rekisterin 
yhteyshenkilölle. Pyyntö voidaan esittää kaupungin lomakkeella. 

Tarkastusoikeus toteutetaan ensisijaisesti ao. toimintayksikössä hoidon aikana tai potilaan kanssa 
erikseen sovitun henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Pyydettäessä tiedot voidaan antaa 
jäljenteinä. Tiedot voi antaa vain lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Mikäli tarkastusoikeus evätään, potilaalle annetaan asiasta kirjallinen kieltäy-tymistodistus, jossa 
ilmoitetaan epäämisen syy. Potilas voi saattaa asian tie-tosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 
Tarkastusoikeuden epäämisestä päättää kaupungin johtava lääkäri.

13. Tiedon 
korjaaminen 

Rekisterissä havaitut selvät virheellisyydet korjataan oma-aloitteisesti ao. toi-mintayksikössä 
normaalin ylläpitomenettelyn ja kaupungin johtavan lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin tietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää rekisteröidyn kirjallisesti tekemästä 
vaatimuksesta, joka on toimitettava edellä mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Pyyntö voidaan 
esittää kaupungin lomakkeella.
 
Oikaisut rekisteriin tehdään kaupungin johtavan lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. 

Mikäli oikaisuvaatimukseen ei suostuta, annetaan potilaalle asiaa koskeva kirjallinen 
kieltäytymistodistus, josta ilmenee kieltäytymisen syy. Potilas voi saattaa asian 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.



14. Tiedot antoi
Henkilö ja nimike
Kauko Koivisto, Mänttä-Vilppulan kaupungin johtava lääkäri
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Päiväys ja allekirjoitus
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