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Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Varkauden ja Joroisten yhteistoiminta-alue
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Varkauden kaupunki, perusturvalautakunta
Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus
Puhelin 017 579 511 (vaihde)
Y-tunnus 017 3416-1

2. Yhteistoiminta-alueen potilasrekisteristä vastaava henkilö
Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtaja
Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus

Kuntien yhteyshenkilöt rekisteriasioissa:
Varkaus: Palvelualuepäälliköt tai tietosuojavastaava, Savontie 55, 78300 Varkaus
Hoitavan yksikön henkilökunta

3. Rekisterin nimi
Potilasasiakirjarekisteri, joka muodostuu sähköisistä potilastietojärjestelmistä ja paperimuodossa olevista
potilaskertomuksista.

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Potilaiden terveyden ylläpito, tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta, sekä
 tutkimusten ja hoidon laskutus. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvonta ja mahdollisten
korvausvaatimusten selvittäminen.  Terveyskeskuksen oman toiminnan suunnittelu ja tilastointi. Rekisterin käyttö
perustuu hoito- ja hoivasuhteeseen sekä palvelusopimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan/potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot:
– nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot
– potilaan nimeämä yhteyshenkilö/lähin omainen, alaikäisen potilaan huoltaja
Potilaan tutkimuksen ja hoidon kannalta välttämättömät terveydentilatiedot:
– työyksiköissä merkinnän tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta
– hoidon/palvelun järjestämiseen liittyvät tiedot ml. lääkemääräysmerkinnät ja tieto siitä, että merkinnästä on
muodostettu ja lähetetty sähköinen lääkemääräysasiakirja
– laboratoriotulokset Itä-Suomen Laboratoriokeskukselta (ISLAB OY)
– röntgenkuvajärjestelmän ja arkistopalvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
– Varkaudessa röntgenosasto tuottaa seulontamammografiapalvelut, Joroinen ostaa seulontamammografiapalvelut
Suomen Terveystalo Oy:ltä
– hammashuollossa on Effican kuva-arkisto

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Potilas: potilaan ilmoittamat tiedot sekä hoito- ja hoivasuhde sekä palvelusopimukset Varkaudessa ja Joroisissa
Hoitohenkilökunta: tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuvat tiedot sekä muista hoitopaikoista potilaan
luvalla pyydetyt tiedot sekä sähköiset lähetteet ja palautteet
Väestörekisteristä saadaan kotikunta- ja osoitetiedot: Varkaus, Leppävirta, Joroinen, Heinävesi ja Pieksämäki.
Pitkäaikaispotilaan maksupäätökselle potilas/asiakas antaa taloudellista asemaansa koskien tulotiedot.
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Effica - tietojärjestelmästä välitetään laskutustietoja reskontra-järjestelmään. Palkkiotapahtumia koskevat tiedot
luovutetaan palkanlaskentaan. Varkaudessa osastohoidossa olevien potilaiden ateriatilaukset välitetään sähköisesti
Web- Myslin avulla Aromijärjestelmään. Tilastotietoja annetaan viranomaisille lain edellyttämiin tarkoituksiin.
Hätätilanteessa päätöksen tietojen luovuttamisesta tekee rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilö (lääkäri).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman potilaan kirjallista lupaa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu
palvelussuhteen päätyttyäkin. Tietojen käyttö perustuu hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen.
Sähköinen aineisto: Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti siten, että niitä pääsee käyttämään
vain tehtävänmukaisin käyttöoikeuksin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja tietojen käyttöä
valvotaan.
Manuaalinen aineisto: skannataan pääosin Efficaan. Paperimuodossa olevat potilaskertomukset säilytetään
sairauskertomusarkistoissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan suostumuksella tai erityislainsäädännön perusteella.  Potilas voi milloin
tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.
Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää
terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.
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 (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 9 § ja 13 §).

10. Tarkastusoikeus
Tarkastusoikeus (HetiL 26 §): Potilaalla 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. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.
Tarkastusoikeus voidaan evätä, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai
hoidolle taikka jonkun muu oikeuksille (HetiL 27 §).
Jos tietojen antamisesta kieltäydytään, annetaan potilaalle kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joiden vuoksi
tarkastusoikeus on evätty. Potilas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeuden käyttö on
maksutonta kerran vuoden aikana.
Potilaalla on myös oikeus saada potilastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista
varten lokirekisteristä tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja (Laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159, 18 §).
Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöille omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla
tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (HetiL 28§). Hoitojakson aikana
tarkastusoikeutta voi käyttää ao. yksikön vastaavan lääkärin luvalla.

11. 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 (HetiL 29 §). Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan joko
palvelun tuottaneeseen yksikköön tai terveydenhuollon tietosuojavastaaville.  Rekisterin vastuuhenkilö päättää,
onko potilaan vaatimus tiedon korjaamisesta oikeutettu.


