
 

                    

 

Turun Hammaspiste Oy:n potilasrekisterin TIETOSUOJASELOSTE  
 
 

1. TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKKÖ (rekisterinpitäjä) 
 
Turun Hammaspiste Oy  
c/o Oral Hammaslääkärit Oyj, Itätuulenkuja 10 A, FI-02100 Espoo  
 
Turun Hammaspiste Oy:n potilasrekisteri on teknisesti yhteiskäytössä Oral 
Hammaslääkärit Oyj;n ja sen tytäryhtiöiden sekä niiden terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden kesken, jotka toimivat joko itsenäisinä 
ammatinharjoittajina tai erillisten yritysten kautta palvelun tuottajina Oral 
Hammaslääkärit - konsernin tiloissa.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj vastaa potilastietojärjestelmän teknisestä 
ylläpidosta ja tietoturvasta. 
 
 
2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ 
 
Konsernilakimies Anu Kaskinen 
tietosuojavastaava 
tietosuoja@oral.fi 
 

3. REKISTERIN NIMI 
 
Turun Hammaspiste Oy:n potilasrekisteri 
 
 
4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
 
Potilaiden tutkimusten ja hoidon järjestäminen, suunnittelu ja toteutus. 
 
Potilasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille 
on määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty. 
 

- Rekisterinpitäjällä keskitetysti yhteiskäytössä olevan 
potilasrekisterin osarekisterit:  
 
ajanvarausrekisteri 
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sairauskertomus (potilaskortti) 
laboratorio- ja röntgentutkimusten rekisteri 
laskutusrekisteri 

 
 
 
5. POTILASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 
Rekisterinpitäjän hoidossa olevat/olleet potilaat 
 

potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot  

potilaan nimeämä yhteyshenkilö, alaikäisen potilaan huoltaja 

ajanvaraustiedot (ajanvarauksen osarekisteri),  

laboratorio, röntgen ja muut tutkimustiedot (laboratorio ja 
röntgentutkimusten sekä muiden tutkimusten osarekisterit) 

potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveydentilatiedot  
(sairauskertomus/potilaskortti, esitiedot) 

hoitoa koskevat laskutustiedot (laskutustietojen osarekisteri) 
 
 
Tarvittaessa muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot. 
 
Potilastiedot kerätään ensisijaisesti häneltä itseltään tai hänen huoltajaltaan 
tai lailliselta edustajaltaan. Lisäksi tutkimusten ja hoidon yhteydessä 
muodostuneet tiedot kerätään hoitoon osallistuvalta henkilökunnalta. 
 
- Kaikki em. potilasrekisteritiedot osarekistereineen muodostavat 

loogisen kokonaisuuden. 
 
 
6. POTILASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN 

 
Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Potilastietoja 
voidaan luovuttaa sivullisille vain potilaan yksilöidyllä suostumuksella, 
taikka mikäli asiasta on laissa nimenomaisesti erikseen säädetty. 

 

Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi voidaan luovuttaa 
tarpeellisia tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon 
toimintayksiköille, potilaan suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä 
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muuten ilmenevän, potilasasiakirjaan merkittävän suostumuksen 
mukaisesti.  

 
Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tieteellistä tutkimusta 
ja tilastointia varten on voimassa, mitä siitä säädetään viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, terveydenhuollon 
valtakunnallisista henkilörekistereistä annetussa laissa (556/1989) ja 
henkilötietolaissa.  
 
Tietoja ei siirretä EU;n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
7. POTILASTIETOJEN SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET 
 
Lainsäädännön yleiset periaatteet: 

 
- Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa 

luovuttaa sivullisille, ilman potilaan suostumusta tai nimenomaista 
lainsäännöstä. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan hoidon 
toteutukseen osallistuvat. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
(785/92) 13 §). Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista 
ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet työntekijöille potilasrekisteritietoihin 
siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. 

 
Potilastietojen suojaaminen ja säilyttämistapa: 
 

potilasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä 

potilasrekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn 
(ATK) avulla 

potilastietojärjestelmässä olevia tietoja käytetään 
käyttäjätunnuksilla ja 

salasanoilla sekä  

potilastietojen käyttöä valvotaan  
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8. TARKASTUSOIKEUS 
 
Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat potilastiedot. Tarkastusoikeus 
toteutetaan viivytyksettä ja se voidaan evätä ainoastaan poikkeuksellisesti 
esimerkiksi silloin, kun tiedon antamisesta aiheutuu vakavaa vaaraa 
potilaan terveydelle tai hoidolle taikka muun oikeuksille. 
 
Tarkastuspyyntö tapahtuu henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai 
omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla jonka perusteella henkilöllisyys 
voidaan luotettavasti varmentaa. 
 
9. TIEDON KORJAAMINEN 
 
Sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista, poistamista tai 
täydentämistä, mikäli potilasrekisteri sisältää sinua koskevia henkilötietoja, 
jotka ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.  
 
Korjauspyyntö tapahtuu henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai 
omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla jonka perusteella henkilöllisyys 
voidaan luotettavasti varmentaa. Pyyntö on perusteltava.  

 
 


