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1. Rekisterin pitäjä

Nimi

Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala)
Postiosoite

Niuvankuja 65
70240 KUOPIO
Puhelin

0295 242 111 (vaihde)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai
yhteyshenkilö

Sairaalan johtava lääkäri
Puhelin

0295 242 111 (vaihde)

3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
ja rekisterin pitämisen peruste

Niuvanniemen sairaalan potilasrekisteri

-

Psykiatriseen sairaanhoitoon liittyvien tutkimusten ja
hoidon suunnittelu ja toteutus

-

Mielentilatutkimusten toteuttaminen

-

Sairaalan oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu

Potilasrekisterin osarekisterit:
- Potilaslaskutusrekisteri
Asiaa koskevat tärkeimmät lait:
- mielenterveyslaki (14.12.1990/1116)
- laki valtion mielisairaaloista (31.12.1987/1292)
- henkilötietolaki (22.4.1999/523)
- laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785)
- laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(21.5.1999/621)
- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298)
- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159)
- arkistolaki (23.9.1994/831)
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5. Rekisterin tietosisältö

Sairaalan hoidettavaksi tai tutkittavaksi tarjottujen henkilöiden sekä sairaalassa hoidossa tai tutkittavana olevista tai
olleista potilaista seuraavia tietoja:
Perustiedot
- suku- ja etunimet, entiset nimet
- henkilötunnus
- siviilisääty, ammatti
- kotikunta, asuinkunta, kuntakoodi
- osoite, puhelin
- pankkitili
- lähiomainen, sukulaisuussuhde, osoite ja puhelin
- edunvalvoja, osoite ja puhelin.
Potilaan/tutkittavan hoitojaksoa/tutkimusjaksoa koskevat
tiedot
Hyvän psykiatrisen ja muun sairaanhoidon toteuttamisen kannalta potilaan välttämättömät sairaustiedot
(sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298) sisältäen juridisen perusteen
potilaan ottamiseksi psykiatriseen sairaalahoitoon tai
mielentilatutkimukseen. Esimerkiksi havainnot, tutkimustulokset, hoitopäätökset, konsultaatiot, loppulausunnot ja ahkeruusraha.
- Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot
- Tiedot potilastietojen luovutuksista
Sosiaalityö
- Potilaan sosiaalisten etuuksien sekä raha-asioiden
valvomista varten välttämättömät tiedot.
Hammashoito
- Toimenpideasiakirjat, röntgenkuvat, tiedot potilastietojen luovutuksista, potilaan ajanvarausta koskevat
tiedot.
Kuvantamistutkimukset
- kuvat (natiiviröntgentutkimus, magneettikuvaustutkimus, ultraäänitutkimus, jne.)
Käyttöloki
- Tiedot hoitoon osallistuneista henkilöistä.
Potilaskortistot
- Arkistointia varten ylläpidettävät kortit ja hakemistot
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6. Säännönmukaiset tietolähteet

Potilas
- Potilaan ilmoittamat tiedot.
Hoitohenkilökunta
- Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet
tiedot.
Toinen terveydenhuollon toimintayksikkö tai terveydenhuollon ammattihenkilö
- Toisen terveyden-/sairaanhoitoyksikön antaman tai
sille lähetetyn lähetteen perusteella saadut tutkimusja hoitotiedot potilaan kirjallisen, suullisen tai asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen tai lakiin perustuvan oikeuden perusteella.
Potilaan omaiset
- Potilaan kirjallisen, suullisen tai asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen perusteella.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
- Henkilön mielentilan tutkimiseksi tarvittavat tiedot,
kuten lähete mielentilatutkimukseen, oikeudenasiakirjatiedot.
Väestörekisteri
- Potilaan / tutkittavan virkatodistus (laajennetut)-,
edunvalvonta- ja turvakieltotiedot
Lakisääteiset valtakunnalliset terveydenhuollon rekisterit

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pääsääntö
Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä
(laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 §). Tietoja ei luovuteta ilman potilaan kirjallista suostumusta. Sivullisilla tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä potilaan
hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä.
Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän
päättymisen jälkeen.
Tietoja voidaan luovuttaa vain yksilöidyn suostumuksen perusteella. Suostumuksesta käy ilmi, kuka tietoja saa luovuttaa, kenelle tietoja luovutetaan, mitä tarkoitusta varten tietoja
luovutetaan ja mitä tietoja luovutetaan. Suostumuksessa on
oltava päiväys ja potilaan allekirjoitus.
Silloin, kun tietojen luovutus edellyttää potilaan suostumusta,
tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus.

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

4 (8)

Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain
24 §:n edellyttämät informointitiedot
Laadittu 21.09.2001 / Päivitetty 7.9.2015

Edellä mainitusta poiketen potilastietoja voidaan luovuttaa:
Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla
on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus
- Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot annetaan kirjallisena yksilöidyn pyynnön perusteella pääsääntöisesti
lausuntoina ko. asian vaatimassa laajuudessa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle
- Lääkärin tulee tehdä ilmoitus epäilemästään tai toteamastaan yleisvaarallisesta tai ilmoitettavasta tartuntatautitapauksesta (Tartuntatautilaki (583/86) 23
§), kirjallinen ilmoitus lomakkeella.
Kuolemansyyn selvittämisestä vastaavalle tutkintaviranomaiselle
- Lääkäri tai muu henkilö, joka vainajaa on hänen viimeisen sairautensa aikana hoitanut tai jolla muuten
on tietoja kuolemaan liittyvistä seikoista, on velvollinen pyynnöstä ilmoittamaan asianomaiselle lääkärille, poliisille tai muulle tutkintaviranomaiselle tiedossaan olevat kuolemansyyn selvittämiseksi tarpeelliset seikat (Laki kuolemansyyn selvittämisestä
1.6.1973/459 14 §).
Väestötietojärjestelmään ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle
- Kuolemasta on viipymättä ilmoitettava lääkärille tai
poliisille.
- Terveydenhuollon toimintayksikön tai lääkärin on ilmoitettava tieto kuolemasta väestötietojärjestelmään
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edelleen Tilastokeskukselle. Tiedon ilmoittamisesta annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella (Laki
kuolemansyyn selvittämisestä 459/1973 1 §)
Tuomioistuimelle, poliisille
- Terveydenhuollon ammattihenkilö voidaan velvoittaa
todistamaan myös salassapitovelvollisuuden piiriin
kuuluvasta asiasta, jos asia koskee rikosta, josta voi
seurata vankeutta kuusi vuotta tai ankarampi rangaistus (Oikeudenkäymiskaari 17 luvun 24 §). Samoilla ehdoilla on oikeus todistaa esitutkinnassa
(Esitutkintalaki 27 §).
- Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka
sen tehtäviä suorittava henkilö saa salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa poliisille henkeen tai
terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan
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-

teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos henkilö tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan on
saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä
on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 13 §).
Mm. terveydenhuollon ammattihenkilöllä tai muulla
terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevällä
taikka sen tehtäviä suorittavalla on ilmoitusvelvollisuus poliisille lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikosepäilystä (Lastensuojelulaki
13.4.2007/417 25 § 3 mom.).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle
- Mm. valtion viranomainen on velvollinen pyynnöstä
antamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sille
määrättyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvityksen sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään (Laki sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta 31.10.2008/69 6 §).
Tutkimus- ja suunnittelu- sekä tilastotarkoituksia varten terveydenhuollon valtakunnallisiin rekistereihin
-

hoitoilmoitusrekisteri
syöpärekisteri
haittavaikutusrekisteri.
(Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 556/89 3 §, tilastolaki 23.4.2004/280, laki
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta
31.10.2008/668).

7.1 Muut luovutuksen saajat ja luovutuksen peruste

Toinen terveydenhuollon toimintayksikkö tai terveydenhuollon ammattihenkilö
-

Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja potilaan kirjallisen, suullisen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän, potilasasiakirjaan
merkityn suostumuksen mukaisesti. Mikäli potilas ei
mielenterveyshäiriönsä takia kykene arvioimaan
suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista
edustajaa, voidaan hänen tutkimuksiensa ja hoitonsa
järjestämisen kannalta tarpeellisia tietoja luovuttaa
toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle, mikäli menettely on potilaan edun mukaista (Laki potilaan asemesta ja oikeuksista (785/92)
13 §).
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Potilaan lähiomainen tai muu läheinen
-

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 (785/92) 13
§ ).

-

Kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja
sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan antaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Hakemuksessa on perusteltava, mihin tarkoitukseen niitä pyydetään. Perusteina tulevat kysymykseen mahdollisen
hoitovirheen selvittäminen, vainajan eläessään tekemän testamentin tai muun oikeustoimen pätevyyden
selvittäminen tai perinnöllisen sairauden ilmenemismahdollisuuden selvittäminen (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13 § ).

Tutkimuskäyttö
- Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tieteelliseen tutkimukseen on voimassa, mitä henkilötietolain 14 §:ssä säädetään
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei
luovuteta sivullisille ilman potilaan suostumusta tai nimenomaista säännöstä. Potilastietoja voivat käyttää vain ao. potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat (laki potillaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §).
A. Manuaalinen aineisto:
- Potilasasiakirjat säilytetään lukollisissa kaapeissa tai
päätearkistossa, jonka käyttöä valvotaan avaimenkäyttöoikeuden avulla.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot:
- Potilasrekisteri on suljettu ulkopuoliselta käytöltä.
- Potilastietojärjestelmän käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia
- Potilastietojärjestelmän käyttäminen vaatii kirjautumisen joko toimikortilla tai käyttäjätunnuksella ja salasanalla
- Potilastietojen käyttöä valvotaan (lokitiedot).

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

7 (8)

Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain
24 §:n edellyttämät informointitiedot
Laadittu 21.09.2001 / Päivitetty 7.9.2015

Potilastietojärjestelmän suojauksesta huolehditaan tietoturva-asetuksen (681/2010) mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon
antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Mikäli vain
osa rekisteriin merkityistä tiedoista jää em. perusteella tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada
tietää muut hänestä talletetut tiedot.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti tai omakätisesti
allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla
asiakirjalla tai tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella.
Tarkastuspyyntö osoitetaan Niuvanniemen sairaalan johtavalle lääkärille. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Potilasasiakirjojen tarkastaminen, jota
varten annetaan aika viivytyksettä, tapahtuu hoidosta vastaavan ylilääkärin tai hänen määräyksestään muun lääkärin
läsnä ollessa, ja lääkäri tarjoaa tarpeen mukaan asiantuntijaapua tietojen tulkitsemiseksi. Pyydettäessä tiedot annetaan
kirjallisesti. Tiedot annetaan ymmärrettävässä muodossa.
Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy tietojen antamisesta, kieltäytymisestä annetaan kirjallinen todistus. Todistuksessa mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus evätään. Tarkastusoikeuden epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta rekisteröidylle. Rekisteröityvoi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen
tarkastusoikeuden toteuttamisesta.
Asiaa koskevat säännökset: Henkilötietolaki 22.4.1999/523
26 – 28 §.

11. Tiedon korjaaminen

Potilasrekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen
tai vanhentunut henkilötieto korjataan, poistetaan tai täydennetään rekisterinpitäjän omasta aloitteesta tai potilaan pyynnöstä.
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Korjausvaatimus tehdään kirjallisesti Niuvanniemen sairaalan johtavalle lääkärille. Vaatimukseen merkitään selvästi
korjattava ja korvaava tieto sekä päiväys ja pyynnön esittäjän
allekirjoitus. Korjausvaatimuksen voi tehdä tarkoitusta varten
laaditulla lomakkeella.
Korjauksesta päättää johtava lääkäri. Korjauksen suorittaa
hänen määräämänsä henkilö.
Potilasasiakirjoihin merkitään korjatut tiedot ja korjaajan nimi,
virka-asema ja päiväys ja peruste korjaukselle. Korjaukset
tehdään siten, että sekä alkuperäinen että korjattu merkintä
ovat myöhemmin luettavissa (manuaaliset asiakirjat) tai siirretään taustatiedostoon (ATK-asiakirjat). Tietojen korjaamisesta ilmoitetaan potilaalle kirjallisesti.
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, potilaalle annetaan
kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa mainitaan ne
syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Potilaalla on
oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen
tiedon korjaamisesta.
Asiaa koskevat säännökset:
- henkilötietolaki 22.4.1999/523 29§
- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298)

