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Rekisterinpitäjä Lumijoen terveysasema 
  Kunnankuja 2 
  91980 Lumijoki 
 
Yhteyshenkilö  Hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppinen 
rekisteriä koskevissa Kunnankuja 1 
asioissa  91980 Lumijoki 
  anna-liisa.karppinen@lumijoki.fi 
 
Rekisterin nimi Terveydenhuollon potilasrekisteri  
 
Henkilötietojen Asiakkaan terveydenhoidon ja sairaanhoidon suunnittelu  
käsittelyn tarkoitus ja seuranta   

 
Rekisterin tietosisältö Potilasasiakirjat 
 

TIEDOT OVAT SALASSAPIDETTÄVIÄ 
Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: - ei yhdistetä. 

 
Säännönmukaiset - Väestörekisterikeskus 
tietolähteet  - Potilaalta itseltään saadut tiedot 

- Potilaan suostumuksella potilaan omaisilta ja hoitavilta yksiköiltä saadut 
tiedot, 

  - ESH, KanTa, Reseptikeskus, muut potilastietojärjestelmät 
 
 
Tietojen   Terveydenhuoltolain (1326/2010) 9 §:n perusteella sairaanhoitopiirin alueen  
säännönmukaiset kunnallisen terveydenhuollon toimintayksiköiden potilasasiakirjat  
luovutukset ja  muodostavat yhteisen potilasrekisterin. 
tietojen siirto EU:n Potilasta hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisessä potilasrekisterissä 
tai ETA:n ulkopuolelle olevia hoidon kannalta tarpeellisia potilasta on informoitu yhteisen potilas- 
  tietorekisterin käytöstä, potilastietojen luovuttamisesta yhteisen rekisterin  
  sisällä, sekä mahdollisuudesta kieltää potilastietojen luovuttaminen. 
   
  Lakisääteiset valtakunnalliset terveydenhuollon rekisterit: 

1) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskustelun ylläpitämät: 
- hoitoilmoitusrekisteri 
- syöpärekisteri 
2) Lääkelaitoksen ylläpitämät: 
- lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri 
- implanttirekisteri 
3) Kansanterveyslaitoksen ylläpitämä: 
- tartuntatautirekisteri  

Muille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa ilman potilaan suostumusta 
laissa säädetyissä ja erityistilanteissa 
(laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§), muutoin tietoja ei luovuteta 
ilman suostumusta. 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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Rekisterin ylläpito- Analoginen aineisto  
järjestelmät ja  Asiakkaiden hoitoon liittyvät paperiset asiakirjat, röntgenkuvat jne. 
suojauksen   säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan. 
periaatteet   
  Digitaalinen aineisto 
  -Effica terveydenhuolto 
 

Tietojärjestelmät sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tietojen 
säilyttämistä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkiston- 
muodostussuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 
Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjä 
tunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. 
Tietoturva- ja tietosuojaohjeistukset. 
Käyttöoikeudet myönnetään henkilökohtaisesti. Erityissuojattavien asiakirjojen 
(mm.psykiatrinen erikoissairaanhoito) osalta käyttöoikeudet on rajattu niitä 
koskevia ohjeistuksia noudattaen. 

   
 
Rekisteröidyn oikeudet Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen: 
 
 Tarkastusoikeus, Tietosuojalaki (1050/2018) 
 Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 

tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 

 Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti tai omakätisesti 
allekirjoitetulla kirjeellä. 
 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista: 
Tietosuojalaki (1050/2018) 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä joko rekisteröidyn 
vaatimuksesta tai oma-aloitteisesti oikaistava, täydennettävä tai poistettava 
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta puutteellinen, virheellinen, 
vanhentunut tai tarpeeton henkilötieto. 
 
Tiedon korjaamiseksi tehdään oikaisuvaatimus hyvinvointipäällikölle ja 
tarvittaessa valitus tietosuojavaltuutetulle. 

 
 Pyyntö toimitetaan osoitteella: 
 Lumijoen kunta/Hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppinen 
 Kunnankuja 1 
 91980 Lumijoki 
 
 Tietosuojavaltuutetun toimisto 
 PL 800 
 00521 Helsinki 
 tietosuoja@om.fi 
 

mailto:tietosuoja@om.fi


                                   LUMIJOEN KUNTA             Tietosuojailmoitus  
                         Arjen luksusta                   EU-tietosuoja-asetus 2016/679 
                                                          22.3.2021                           

_________________________________________________________________________________
   

_________________________________________________________________________________ 
 Lumijoen kunta   Puhelin (08) 5587 1800 
 Kunnankuja 1                                                                                                 kirjaamo@lumijoki.fi 
 91980 Lumijoki                                                                                              www.lumijoki.fi 

Rekisteröidyn Tietosuojaseloste on nähtävissä Lumijoen kunnan internet -sivuilla  
informointi (www.lumijoki.fi) 
   

 


