Tietosuojaseloste

Yksityisyyttäsi suojaava perusoikeutesi
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan potilasasiakirjoihin on
merkittävä hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi
tarpeelliset tiedot. Psykoterapiakeskus Vastaamon henkilöstö ei saa ilman potilaan kirjallisesti
antamaa lupaa tai potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13 §:n mukaista
muuta syytä antaa sivulliselle potilasasiakirjojen tietoja.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Arja Salminen
2292490-9
Eteläpuisto 19 A 33
28100
Pori
0443061306
info@porinpariterapia.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys:
Porin pari- ja perheterapaikeskus
Nimi:
Arja Salminen
Osoite:
Eteläpuisto 19 A 33
Postinumero:
28100
Postitoimipaikka:
Pori
Puhelinnumero:
0443061306
Sähköposti:
info@porinpariterapia.fi
3. Tietosuojavastaava
Yritys:
Nimi:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköposti:

Porin pari-ja perheterapaikeskus
Arja Salminen
Eteläpuisto19 A 33
28100
Pori
0443061306
info@porinpariterapia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 16 §:n mukaan terveydenhuollon
ammattihenkilön velvollisuus on laatia ja säilyttää potilasasiakirjat. Potilaan asemasta ja
oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 § 1. mom. 5 kohta, 4a§ ja 12 §:n mukaan terveydenhuollon
ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun,
toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjojen laatimisesta ja
säilyttämisestä on säädetty tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (298/2009).
Potilasasiakirjojen ensisijaisena tehtävänä on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta
sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Potilaan kanssa käytyjä keskusteluja ei ole tarpeellista nauhoittaa
tai referoida ykistyiskohtaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Lakisääteinen velvoite Toimintaa ohjaava lainsäädäntö, joista keskeisimmät ovat lueteltu tässä
● EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja tietosuojalaki
● Terveydenhuollon lainsäädäntö henkilötietojen käsittelyssä
● Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
● Kansanterveyslaki (66/1972) ● Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)
● Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
● Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä
(298/2009)
● Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittely

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan terveydenhuollon
ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun,
toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin
pitää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) 10 §:n mukaan tallentaa nimi,
henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen
edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja
yhteystiedot. Rekisteriin tulee tarvittaessa tallentaa myös potilaan ilmoittaman lähiomaisen tai
muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot; potilaan äidinkieli tai
asiointikieli; potilaan ammatti; potilaan työnantajan vakuutusyhtiö, jos kyseessä saattaa olla
työtapaturma tai ammattitauti; vakuutusyhtiö, jos hoidon mahdollisesti maksaa vakuutusyhtiö;
tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset. Lisäksi rekisteriin tallennetaan
potilaskertomukset liitteineen. Tietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista
annetun asetuksen (298/2009) mukaisesti. Potilastietoja säilytetään Porin pari- ja
perheterapiakeskuksen arkistossa, josta on laadittu arkistonmuodostussuunnitelma ja
arkistosäännöt.

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja voidaan luovuttaa potilaan suostumuksella ja
nimenomaisen lainsäännöksen nojalla. Jos alaikäinen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden todetaan
kykeneväksi päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää potilastietojensa antamisen
huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan
suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella.
Luovutuspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Luovutuksesta vastaa terveydenhuollon
palvelujen tuottaja.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto Potilasreskisteriin tallennettavat tiedot ovat säädetty potilaan asemasta ja
oikeuksista annetun lain (785/1992) 13 §:n mukaan salassa pidettäviksi ja tietosuojalain mukaan
suojattaviksi. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan asianomaisessa toimintayksikössä potilaan
hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuva henkilö. Manuaaliset tiedot säilytetään lukon takana.
ATK:lla käsiteltävät tiedot liittyvät laskutukseen.

Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat
13 ja 14, tietosuojalaki 34 §: Potilaalla on tarkastusoikeus ja oikeus vaatia virheen oikaisua.
Tarkastusoikeus voidaan tietosuojalain mukaisesti evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaisi
aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolla tai jonkun muun oikeuksille. EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on omaaloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset
tiedot. Terveydenhuollon rekistereissä rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojensa poistamista.
Terveydenhuollon rekistereissä rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia käsittelyn rajoittamista.
Terveydenhuollon rekistereissä rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa käsittelyä.
Terveydenhuollon rekistereissä rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle.

