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1. Rekisterin nimi 
 

Terveydenhuollon potilasrekisterit (useita osarekistereitä) 

2. Rekisterinpitäjä 
 

Kauniaisten kaupunki 
PL 52 
02701 KAUNIAINEN 
puh. 09 50561 
kirjaamo@kauniainen.fi 
 

3. Toiminnasta 
vastaava esimies 
 

sosiaali- ja terveysjohtaja 
Ulla Tikkanen 

4. Operatiivisesta 
työstä vastaava 
henkilö 
 

johtava ylilääkäri 
Pia Höglund  
puh. 050 379 4491 
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi 
 
vastaava hammaslääkäri 
Juha Rintanen 
puh. 050 434 8389 
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi 
 

5. Organisaation 
tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 
 

tietosuoja@kauniainen.fi 
kirjaamo@kauniainen.fi 
puh. 09 50561 
 

6. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitukset ja 
käsittelyn 
oikeusperuste 
 

- Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, potilaan hoidon 
suunnittelu ja toteutus 

- Hoidon seuranta ja laadunvalvonta 
- Potilaan mahdollinen ohjaaminen muuhun hoitolaitokseen 
- Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvonta ja 

mahdollisten korvausvaatimusten selvittäminen 
- Potilaan hoidon ja tutkimusten laskutus 
- Potilastietojen käyttö Kauniaisten kaupungin terveyspalvelujen 

toiminnan tilastointi- ja seurantatarkoituksiin sekä tieteelliseen 
tutkimustoimintaan. 

Rekisterin pitämisen peruste on asiakassuhde tai asiakkaan 
yhteydenotto. 
 

7. Rekisterin 
tietosisältö (kuvaus 
rekisteröityjen 
ryhmistä ja 
henkilötietoryhmistä) 
 

Potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön tiedot, kuolinpäivä)  
 
Tutkimusta ja hoitoa koskevat tiedot 

- hoidon järjestämiseen liittyvät tiedot 
- potilaskertomustiedot 
- tutkimustiedot 

Terveydenhuollon potilasrekisteri on osa terveydenhuoltolain 9 §:ssä 
tarkoitettua sairaanhoitopiirin (HUS) alueen kunnallisen 
terveydenhuollon yhteistä potilastietorekisteriä. 
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Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimi on rekisterinpitäjänä omassa 
toiminnassa syntyneiden potilastietojen ja -asiakirjojen osalta. 
 
Rekisteri koostuu tiedoista, jotka on merkitty 

- Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmään 
- Mediatri-potilastietojärjestelmään 
- suun terveydenhuollon Effica-potilastietojärjestelmään 
- Koronatietoni.fi- ja Koronabotti-palveluun 
- Vihta-ajanvarausjärjestelmään  
- potilaspapereihin.  

 
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: 

- Tiedot ovat salassa pidettäviä 

 
PERUSTEET: 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 
- Tietosuojalaki (1050/2018) 
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ (621/1999) 
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992) 
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä 

tiedonhallintatavasta 2 luku (1030/1999) 

 

8. Henkilötietojen 
tietolähteet 
 

- Väestörekisterikeskuksesta alueen väestörekisteritiedot 
- Potilas itse tai hänen omaisensa/edunvalvojansa 
- Suoritetut tutkimukset ja toimenpiteet: lähettävä 

terveydenhuollon toimintayksikkö, ammatinharjoittaja tai 
potilaan suostumuksella muu hoitolaitos 

- Kauniaisten kaupunki pyytää yhteystiedot suoraan 
maistraatista, jos asiakkaalla on ns. turvakielto, eli maistraatin 
määräys siitä, ettei hänen yhteystietojaan saa luovuttaa muille 
kuin viranomaisille. Tämä tehdään siinä tapauksessa, että 
tietoja ei saada asiakkaalta itseltään. Kaupungilla on oikeus 
tietoihin väestötietolain (507/1993) perusteella. 

 

9. Henkilötietojen 
luovutukset 
 

Henkilötietoja luovutetaan yksilöidyn tietopyynnön tai muuhun lakiin 
perustuvan oikeuden perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille 
noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja -ohjeita sekä sosiaali- ja 
terveyslainsäädäntö; asiakastietojen luovuttaminen vaatii 
lähtökohtaisesti asiakkaan suostumuksen. 
 
Lisäksi Kauniainen voi luovuttaa palveluntuottajille (mm. 
ostopalveluissa) potilasta koskevia tietoja, jos se on välttämätöntä 
potilaan terveydenhuollon palvelun tuottamiseksi. Kauniainen 
luovuttaa potilasta koskevia tietoja lainsäädännön perusteella myös 
valvontaviranomaiselle (mm. AVI, EOA). 
 
Potilasta koskevia tietoja luovutetaan Findatalle toisiolain perusteella 
tieteellistä tutkimusta, tilastointia, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, 
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opetusta, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjausta ja 
-valvontaa sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää varten. 
 
Lisäksi Kauniainen luovuttaa toisiolain perusteella potilasta koskevia 
tietoja hakijalle tieteellistä tutkimusta, tilastointia, opetusta, sosiaali- ja 
terveydenhuollon viranomaisohjausta ja -valvontaa sekä viranomaisen 
suunnittelu- ja selvitystehtävää varten silloin, kun hakemus kohdistuu 
ainoastaan Kauniaisten aineistoon. Kauniainen voi luovuttaa potilasta 
koskevia tietoja toisiolain mukaisesti Kauniaisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietojohtamista varten. 
 

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

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

11. Tietojen säilytysajat 
 

Henkilötietoja säilytetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(679/2016) mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn 
tarkoitusten toteuttamista varten. 
 
Terveydenhuollon potilasrekisterin osalta tietojen säilytysajat 
määräytyvät lainsäädännön perusteella. 
 

12. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät 
ja suojauksen 
periaatteet 
 

Sähköinen aineisto 
 
Rekisteriin pääsy on vain järjestelmän valituilla käyttäjillä, joilla on 
käyttöön tarvittava käyttäjätunnus ja salasana tai VRK-kortti, jonka 
saaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. 
 
Manuaalinen aineisto 
 
Lukittavat laatikostot ja päätearkisto. 
 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja saa käyttää vain 
hoitosuhteen vuoksi tai työtekijän työtehtävien hoitamiseksi (mm. 
laskutus/valvonta). Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee 
vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen 
päätyttyä. 
 

13. Tietojen 
tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että 
häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. 
Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä 
henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, 
rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan 
kohtuullisen maksun. 
 
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja 
joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 
Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella 
ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. 
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta 
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mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. 
 
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön 
perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt 
siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Omien tietojen tiedonsaantipyynnön perusteella sekä EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 
15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat 
maksuttomia. 
 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai 
kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä 
voi joko 

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien 
toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta 
aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai 

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa 
rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen 
perusteettomuus tai kohtuuttomuus. 

Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 
 

14. Oikeus tiedon 
oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. 
 
Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, 
muun muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa 
puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon 
oikaisemisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. 
Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei 
ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Kirjallinen oikaisupyyntö perusteluineen osoitetaan rekisterin 
yhteyshenkilölle. 
 

15. Oikeus tehdä valitus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, 
erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa 
tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Oikeus 
perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679 artikla 77). 



 

Tietosuojaseloste 14.9.2022 

 

5 (5) 

16. Muut mahdolliset 
oikeudet 

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetus art. 17) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan 
rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä 
edellyttäen, että jokin tietosuoja-asetuksen artiklan 17 momentin 1 
edellytyksistä täyttyy. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole mm. jos 
lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä 
tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista 
tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. 
 
Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista (tietosuoja-asetus art. 18) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa 
henkilötietojen käsittelyä, jos jokin 18 artiklan 1 mom. a-d -kohdan 
edellytyksistä täyttyy. 
 
Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetus art. 21) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa 
liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämiseen. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, 
paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa 
huomattavan tärkeä ja perusteltu syy. 
 
Henkilötietoja ei käsitellä suoramarkkinointia varten. 
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetus art. 20) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus siirtoon vain silloin, jos käsittely perustuu 
suostumukseen tai sopimukseen, ja jos käsittely suoritetaan 
automaattisesti. Rekisteröidyn oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä 
toiseen ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämiseksi. 
 
Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on 
oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa. 
 

 


