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HENKILÖREKISTERISELOSTE
17.10.2013
Rekisterin nimi

Terveydenhuollon tietojärjestelmä,
Pegasos

Rekisterin pitäjä

Siuntion perusturvalautakunta

Osoite

Puistopolku 1, 02580 SIUNTIO

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Sanna Lindström
Sannariikka Grönfors

Rekisterin pitämisen peruste ja
käyttötarkoitus

Rekisterin pitäminen perustuu
terveydenhuoltolakiin ja lakiin potilaan
asemasta ja oikeuksista.
Rekisterin käyttötarkoitus perustuu
asiakkaan/potilaan hoitosuhteeseen
siten, että hoidon aikana syntyneet
tiedot tallennetaan sähköiseen
potilaskertomukseen, johon kootaan
potilaan kunkin hoitojakson tai
terveyskeskuskäynnin aikana
syntyneet terveyden tilaa ja
suoritettuja toimenpiteitä koskevat
tiedot. Tarvittaessa käytetään lisäksi
paperista potilaskertomusta. Tietoja
tallennetaan henkilöistä, joilla on
hoito- tai asiakassuhde Siuntion
terveys- ja vanhuspalveluissa.
Asikakassuhteisia ovat henkilöt, jotka
käyvät toimenpiteessä tai
tutkimuksessa ilman
potilaskertomusta. Tietojärjestelmään
kirjataan vain hoitamisen kannalta
tarpeelliset tiedot.

Rekisterin tietosisältö

Tietojärjestelmä sisältää terveys- ja
vanhuspalveluissa hoidossa olevien ja
olleiden potilaiden potilasrekisterin ja
terveyden edistämisen
asiakasrekisterin. Rekisterit sisältävät
potilaiden/ asiakkaiden henkilötiedot,
yhteystiedot, ajanvaraustiedot,
hoitotiedot ja laskutustiedot.
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Rekisterin säännönmukaiset
tietolähte

Tietojärjestelmän sisältämät
perustiedot saadaan asiakas- ja
potilaskäyntien yhteydessä joko
potilaalta itseltään tai hänellä
mukanaan olevasta lähteestä.
Henkilötiedot tarkistetaan kerran
viikossa väestörekisterkeskuksen
väestötietojärjestelmästä.

Säännönmukaiset henkilötietojen
luovutukset

Laskutuksen yhteydessä siirretään
reskontraan ja Lindorff Oy:lle kaikki
laskut. Tietoja luovutetaan Terveyden
ja hyvinvoinnin laitokselle (THL)
terveydenhuollon valtakunnallisiin
rekistereihin tutkimus- suunnittelu- ja
tilastointitarkoituksia varten.
Terveyskeskustoiminnassa kyseeseen
tulevia terveydenhuollon
valtakunnallisia rekistereitä ovat:
- hoitoilmoitusrekisteri
- lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri
- syöpärekisteri
- näkövammarekisteri

Rekisterin käyttö ja suojaaminen

Tietojärjestelmää käytetään
terveyskeskuksen asiakkaiden/
potilaiden hoidon järjestämiseen,
suunnitteluun ja toteutukseen.
Rekisterin tiedot ovat
salassapidettäviä. Tietoja käsitteleviä
koskee salassapito – ja
vaitiolovelvollisuus. Tietojärjestelmä
on suojatussa verkossa, jossa
käyttöliittymä ja tietokanta on
suojattu käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Järjestelmään voidaan
kirjautua myös toimikortilla.
Tietojärjestelmää käyttävät
terveyskeskuksen hoitohenkilökunta ja
henkilöt, joiden työtehtävät
edellyttävät tietojärjestelmän käyttöä.

Rekisterin ja rekisteritietojen
säilytys, arkistointi ja hävitys

Järjestelmässä tietoja säilytetään niin
kauan kuin se teknisesti on
mahdollista. Järjestelmä sisältää
yhden aktiivitietokannan, jota
varmistetaan joka vuorokausi.
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Pysyvästi säilytettävien henkilöiden
(18. ja 28. päivinä syntyneet)
asiakirjoista otetaan paperitulosteet.
Paperikertomukset säilytetään omassa
arkistossaan.
Rekisteröidyn informointi ja
kielto-oikeus

Rekisteriseloste pidetään nähtävillä
terveyskeskuksen vastaanottotiloissa.
Järjestelmässä olevat tiedot ovat
salassapidettäviä. Niitä ei luovuteta,
ellei tietoja pyytävällä ole lakiin
perustuvaa oikeutta niiden saamiseen.

Tarkastusoikeus ja tiedon
korjaaminen

Rekisteröity voi esittää
tarkastusoikeutta koskevan pyynnön
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti
rekisterinpitäjälle tai määrätylle
vastuuhenkilölle (tietosuojavastaava)
tai hoitavalle lääkärille.
Tarkastusoikeus toteutetaan
varaamalla rekisteröidylle tilaisuus
tutustua paikan päällä em. tietoihin.
Pyydettäessä tiedot annetaan myös
kirjallisesti. Tarkastusoikeus
toteutetaan pääsääntöisesti kahden
viikon kuluessa pyynnön
esittämisestä. Henkilötietojen
virheettömyys tarkastetaan
tarvittaesesa
väestötietojärjestelmästä. Näiden
tietojen osalta asianomaisella on asian
käsittelyn yhteydessä mahdollisuus
lausua oma kantansa tiedoista.
Järjestelmän käyttäjä huolehtii viran
puolesta itse huomaamansa virheen
korjaamisesta välittömästi. Johtava
lääkäri päättää tiedon korjaamisesta
rekisteröidyn vaatimuksesta. Vaatimus
esitetään rekisterinpitäjälle
kirjallisesti.

Rekisterihallinto

Perusturvalautakunta
Perusturvajohtaja
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