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

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

Laatimispäivä: 12.9.2012 

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

2. Rekisteriasioita 
hoitava henkilö tai 
yhteyshenkilö 

Sovellusneuvoja Katariina Lahti p. 09-4258 2531 
sähköposti: katariina.lahti@karviainen.fi 

3. Rekisterin nimi Terveydenhuollon tietojärjestelmä Pegasos 
4. Henkilötietojen 

käsittelyn 
tarkoitus / 
rekisterin 
pitämisen peruste 

Rekisterin pitäminen perustuu kansanterveyslakiin ja lakiin potilaan asemasta ja 
oikeuksista.  
Rekisterin käyttötarkoitus perustuu asiakkaan/potilaan hoitosuhteeseen siten, että 
hoidon aikana syntyneet tiedot tallennetaan atk-pohjaiseen potilaskertomukseen, 
johon kootaan potilaan kunkin hoitojakson tai terveyskeskuskäynnin aikana syntyneet 
terveyden tilaa ja suoritettuja toimenpiteitä koskevat tiedot. Tietoja tallennetaan 
henkilöistä, jotka asioivat Karviaisen perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa,  
kotihoidossa/asumispalveluyksiköissä, perheneuvolassa, lastensuojelun perhetyössä. 
Vuodesta 2013 lähtien kuntouttavan luokan psykiatrisen sairaanhoitajan tekstit 
tallennetaan myös Pegasokseen.  

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

Tietojärjestelmä sisältää Karviaisen terveyskeskusten avosairaanhoidon 
terveysasemien, työterveyshuollon, kotihoidon, vuodeosastolla, vanhainkodeissa sekä 
palvelukeskuksissa hoidossa olevien ja olleiden potilaiden potilasrekisterin ja 
terveysneuvonnan asiakasrekisterin. Potilasrekisteri sisältää potilaiden henkilötiedot, 
yhteystiedot, ajanvaraustiedot, hoitotiedot ja laskutustiedot.  

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Potilasjärjestelmän sisältämät perustiedot saadaan asiakas- ja potilaskäyntien 
yhteydessä joko potilaalta itseltään tai hänellä mukanaan olevasta lähetteestä. 
Henkilötiedot päivitetään viikoittain väestötietojärjestelmästä.  

7. Säännönmukaiset 
tietojen 
luovutukset  

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (laki viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta, ”julkisuuslaki”) 24 §:n 1 momentin 25 kohdan nojalla.  
 
Terveyskeskuksen henkilöstöllä, opiskelijoilla, tutkijoilla ja muilla potilastietoja 
käsittelevillä on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus 
koskee siten jokaista, joka työssään terveyskeskuksen palveluksessa tai sen tehtäviä 
suorittaessaan saa tai on saanut tehtävänsä perusteella tietoja potilaasta tai potilaan 
terveydentilasta. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus säilyy senkin jälkeen, kun toiminta 
tai tehtävän hoitaminen terveyskeskuksessa on päättynyt. 
 
Potilasasiakirjoja voidaan luovuttaa sivullisille potilaan suostumuksella tai nimen-
omaisen lain säännöksen perusteella. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida 
annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa 
suostumuksella. Potilas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen 
tietojen luovuttamiseen. 
 
Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan tai hänen laillisen edustajansa antaman 
suullisen suostumuksen perusteella tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi potilasta 



hoitavalle terveydenhuollon toimintayksikölle, lääkärille tai muulle terveydenhuollon 
ammattihenkilölle sekä yhteenveto annetusta hoidosta lähettäneelle 
terveydenhuollon toimintayksikölle ja terveydenhuollon ammattihenkilölle sekä 
omalääkärille. 
 
Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi välttämättömiä tietoja voidaan 
luovuttaa ilman potilaan suostumusta toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle 
terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle, jos potilaalla ei ole 
mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi 
edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista 
edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai siihen 
rinnastettavan syyn vuoksi. 
 
Potilaslain 9 §:ssä säädetään, että jos alaikäinen potilas ikänsä ja kehitystasonsa 
puolesta kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa 
ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle 
edustajalleen. 
 
Terveydenhuoltolain 9 §:n mukaan yhteisessä potilastietorekisterissä olevia eri 
toimintayksiköiden potilastietoja saadaan luovuttaa toiselle yhteiseen 
potilasrekisteriin kuuluvalle toimintayksikölle ilman potilaan antamaa erillistä 
suostumusta sen jälkeen kun potilasta on informoitu yhteisestä potilastietorekisteristä 
ja kun potilaalla on hoitosuhde Helsingin terveyskeskukseen. Lisäksi edellytetään, että 
potilas ei ole kieltänyt käyttänyt kielto-oikeuttaan. 
 
Potilaslain 13 §:n mukaan kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja 
sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan luovuttaa perustellusta kirjallisesta 
hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa 
selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kun tiedot ovat välttämättömiä etujen 
tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. 
 
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 28§) mukaan 
potilastietoja voidaan luovuttaa terveyskeskuksen tai sosiaali- ja terveysministeriön 
antamalla luvalla tieteellistä tutkimusta varten. 
 
Tarvittavia potilastietoja voidaan luovuttaa myös nimenomaisen lainsäädöksen nojalla.  
 
Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/1989, 3 §) 
mukaan potilasrekisteristä luovutetaan henkilön tietoja Terveyden – ja 
hyvinvoinninlaitoksen (THL) terveydenhuollon valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, 
suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten. 
 
Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ovat mm.: 
 
• hoitoilmoitusrekisteri 
• syntyneiden lasten rekisteri 
• lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri 
• raskauden keskeyttämis- ja sterilointirekisteri 
• syöpärekisteri 
• epämuodostumarekisteri 
• näkövammarekisteri 
• implanttirekisteri 



  
Tartuntatautilain (583/1986 muutoksineen) mukaan tartuntatauti-ilmoitukset 
lähetetään sairaanhoitopiirin alueelliseen tartuntatautirekisteriin, jonka pitäminen 
perustuu tartuntatautilain 23 a §:ään. 
  
Luettelot maksamattomista asiakas-/ potilasmaksuista toimitetaan konekielisinä 
kerran kuukaudessa perintätoimistoon ja tarvittaessa edelleen ulosottovirastoon. 
Tietojen luovutus perustuu ulosottokaareen (705/2007 ja siinä erityisesti 64 § ja 67 §) 
sekä lakiin saatavien perinnästä (perintälain muutos 28/2005 ja siinä erityisesti 10 § ja 
10 a §).         
  

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

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

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Terveystietojärjestelmän käyttö perustuu asiakkaan/potilaan ja hoitavan henkilö-
kunnan väliseen hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Tietoja saavat 
käyttää vain hoitoon osallistuvat työtehtäviensä mukaisesti.  Jokaisella käyttäjällä on 
työtehtäviensä mukaiset käyttöoikeudet järjestelmään.  Rekisterin tiedot ovat 
salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka 
jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.  Sekä tietoverkon että terveystietojärjestelmän 
käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet 
poistetaan työ- tai virkasuhteen päättyessä. 

10. Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus 
HetiL 26-28§ 

 

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 

 


