
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n mukainen 
henkilörekisteriseloste 

Laatimispäivä: 11.9.2012 

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

1. Rekisterinpitäjä Perusturvakuntayhtymä Karviainen 
PL 114 (Asemantie 30) 
03101 Nummela 
sähköposti: posti@karviainen.fi 

2. Rekisteriasioita 
hoitava henkilö tai 
yhteyshenkilö 

Järjestelmän vastuuhenkilö:  
vastaava hammaslääkäri Päivi Lempinen  
p. 044-767 4866, paivi.lempinen@karviainen.fi 
 
Järjestelmän pääkäyttäjä:  
Raija Kiuru p. (09) 4258 3888, raija.kiuru@karviainen.fi 

3. Rekisterin nimi Hammashuollon tietojärjestelmä, WinHit 
 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus / 
rekisterin 
pitämisen peruste 

Tietojärjestelmän tarkoituksena on hammashuollon asiakkaiden hoidon järjestäminen, 

suunnittelu ja toteutus. Käyttötarkoitus perustuu asiakkaan hoitosuhteeseen siten, 

että hoidon aikana syntyneet tiedot tallennetaan atk-pohjaiseen potilaskertomukseen, 

johon kootaan asiakkaan hoitojaksojen aikana syntyneet hampaiden tilaa ja 

suoritettuja toimenpiteitä koskevat tiedot. Tietoja tallennetaan henkilöistä, joilla on 

hoitosuhde Karviaisen hammashuollossa. Tietojärjestelmään kirjataan vain hoitamisen 

kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi manuaalisessa arkistossa säilytetään cd-levyjä, 

joissa on ostopalveluna tuotettuja röntgenkuvia.  

5. Rekisterin 
tietosisältö 
(rekisteröityjen 
ryhmä/ryhmät ja 
näihin liittyvät 
tiedot tai 
tietoryhmät) 

Tietojärjestelmä sisältää Karviaisen hammashuollossa olevien ja olleiden asiakkaiden 
potilasrekisterin. Potilasrekisteri sisältää potilaiden henkilötiedot, yhteystiedot, 
ajanvaraustiedot, hoitotiedot ja laskutustiedot sekä palveluseteli/ ostopalvelu käynnit. 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Potilasjärjestelmän sisältämät asiakastiedot saadaan asiakaskäyntien yhteydessä joko 
asiakkaalta itseltään tai hänellä mukanaan olevasta asiakirjasta. Henkilötiedot 
päivitetään kerran viikossa väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. 

7. Säännönmukaiset 
tietojen 
luovutukset  

Laskutuksen yhteydessä siirretään reskontraan kaikki laskut. 
 
Tilastotietoja luovutetaan sosiaali- ja terveydenalan tutkimus - ja 
kehittämiskeskukselle terveydenhuollon valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, 
suunnittelu- ja tilastointitarkoitusta varten.  
 
Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoranmainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun 
eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. 

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

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

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Hammashuollon tietojärjestelmää käytetään hammashuollon asiakkaiden hoidon 
järjestämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen.  
 



Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä koskee 
salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Tietojärjestelmä on suljetussa tietoverkossa, jossa 
käyttöliittymä ja tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
Tietojärjestelmää käyttää hammashoidon hoitohenkilökunta sekä henkilöt, joiden 
työtehtävät edellyttävät tietojärjestelmän käyttöä. 

10. Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus 
HetiL 26-28§ 

Asiakas voi esittää kirjallisen tarkastuspyynnön potilasrekisterissä oleviin tietoihinsa 
täyttämällä rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen, joka on saatavilla Karviaisen 
internet-sivuilta. Tiedot annetaan viivytyksettä ja ymmärrettävässä muodossa. 
Vaatimus virheellisen tiedon korjaamisesta esitetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle, 
tulosyksikön johtaja päättää tiedon korjaamisesta rekisteröidyn vaatimuksesta. 

11. Tiedon 
korjaaminen HetiL 
29 § 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

- Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita hoitavalle 
henkilölle. 

- Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. 
- Korjauksen tekee rekisteriasioita hoitava henkilö. 

 
Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, 
annetaan rekisteröidylle kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus 
saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: 
 
 Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00180 Helsinki 

 


