
Potilasrekisteri

       1.Rekisterinpita� ja� :

La�hdeMies Oy:n (HammasArena) tuottamat hammashoitopalvelut, joissa La�hdeMies Oy on
rekisterinpita� ja� :

La�hdeMies Oy/HammasArena
Raatimiehenkatu 20 C 6
53100 Lappeenranta

Y-tunnus 2471711-0

       2.Yhteyshenkilo�  rekistereita�  koskevissa asioissa

        Hammasla� a� ka� ri Erno Partamies
        erno.partamies@fimnet.fi
         p.0503430341

       3.Potilasrekisterin ka�ytto� tarkoitus ja potilastietojen ka� sittelyn peruste

Potilastietojen ka� sittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen.  

Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja ka�yteta�a�n potilaan hoidossa seka�  muihin lain ja 
suostumusten mukaisiin ka�ytto� tarkoituksiin.

       4. Potilasrekisteriin tallennetut tiedot
                                     

Potilaan nimi, henkilo� tunnus, yhteystiedot. Potilaan nimea�ma�  la�hiomainen, alaika� isen 
potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja.
Ajanvaraustiedot.
Potilaan hoidon ja� rjesta�misen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi 
tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyva� t terveystiedot seka�  esitiedot.
Laboratorio, ro� ntgen ja muut tutkimustiedot.
Hoitoa koskevat laskutustiedot.
Muut hoidon kannalta va� ltta�ma� tto� ma� t tiedot, esim. suuhygienistin tai hammashoitajan 
tyo� tehta�vissa�  laatimat tiedot.
Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.

4.1 Sa� a�nno� nmukaiset tietola�hteet

Potilas, potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja tai la�hiomainen.

Hoitohenkilo� kunta ja terveydenhuollon ammattihenkilo� t.

mailto:erno.partamies@fimnet.fi


Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myo� s toisilta hammashoidon 
toimintayksiko� ilta�  tai ammattihenkilo� ilta�  esimerkiksi kansallisen 
terveysarkiston(KANTA) kautta.

4.2. Sa� ilytysaika

Potilasrekisteriin tallennettujen henkilo� tietojen sa� ilytysajoissa noudatetaan kulloinkin 
voimassa olevaa sa� a�ntelya�  potilastietojen sa� ilytysajoista.

5 Potilastietojen luovuttaminen

Potilastiedot ovat salassa pidetta� via�  ja henkilo� kunnalla on salassapitovelvollisuus.
Potilastietoja  voidaan luovuttaa:
- potilaan tai ha�nen laillisen edustajansa suostumuksella
- nimenomaisen lainsa� a�nno� ksen nojalla

Mahdolliset luovutuksensaajat:
- tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksia varten terveydenhuollon  

valtakunnallisia rekistereita�   ylla�pita� ville viranomaisille                          
- jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkitylla�  

suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilo� ima� lle toiselle 
terveydenhuollon toimintayksiko� lle tai terveydenhuollon ammattihenkilo� lle

- kansallinen terveysarkisto (KANTA-arkisto)
- potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsa�a�nno� ksen perusteella 

voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtio� lle
- potilaan huoltaja, muu laillinen edustaja seka�  potilaan la�hiomainen, jos potilas on 

antanut ta�ha�n suostumuksensa

Potilastietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle.

6 .Potilastietojen ka�ytto�  ja suojaamisen yleiset periaatteet

Potilastiedot on sa�a�detty salassa pidetta� viksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa 
sivullisille.

Potilastietoja voivat ka�ytta� a�  ainoastaan asianomaisessa toimintayksiko� ssa�  ja sen 
toimeksiannosta potilasta hoitavat tai siihen liittyviin tehta�viin osallistuvat 
henkilo� t. Rekisterinpita� ja�n ylin johto pa�a� tta�a�  organisatorisista ratkaisuista ja antaa
ka�ytto� oikeudet tyo� ntekijo� ille potilasrekisteritietoihin siina�  laajudessa kuin 
tyo� tehta�va� t sita�  edellytta� va� t.

Vanhat ja mahdollisesti sa�hko� isen potilastietoja� rjestelma�n ohella syntyva� t 
paperikortistot pideta�a�n lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Sa�hko� isesti ka� sitelta� viin tietoihin on pa� a� sy vain siihen oikeutetun tyo� ntekija�n 
henkilo� kohtaisella ka�ytta� ja� tunnuksella ja salasanalla. 



7. Rekistero� idyn oikeudet

7.1. Rekistero� idyn oikeus saada pa�a� sy tietoihin (tarkastusoikeus)

Potilaalla on oikeus tarkastaa itsea�a�n koskevat potilasrekisteritiedot. 
Tarkastusoikeus voidaan eva� ta�  laissa sa� a�detyin perustein. Tiedot antaa 
hammasla�a� ka� ri tai muu hammashuollon ammattihenkilo� , joka tekee merkinna�n 
tarkastusoikeuden ka�ytta�misesta�  potilasrekisteriin. Tiedot luovutetaan potilaalle 
kirjallisena. Tarkastusoikeuden ka�ytta�minen on la�hto� kohtaisesti maksutonta.

7.2. Rekistero� idyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai ka� sittelyn 
rajoittamista

Rekisterinpita� ja�n on ilman aiheetonta viivytysta�  oma-aloitteisesti tai potilaan 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai ta� ydennetta� va�  potilasrekisterissa�  oleva, 
ka� sittelyn tarkoituksen (potilasrekisterin ka�ytto� tarkoitus) kannalta, virheellinen , 
tarpeeton , puutteellinen tai vanhentunut henkilo� tieto.
Korjauspyynto�  on tehta�va�  kirjallisena ja toimitetaan henkilo� kohtaisesti 
osoitteeseen

HammasArena/La�hdeMies Oy
Raatimiehenkatu 20 C6
53100 Lappeenranta

Potilaan henkilo� llisyys varmennetaan luotettavalla tavalla kuvallisella 
henkilo� todistuksella.

Mika� li potilaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen ja mahdolliset toimenpiteet 
ka� sittelyn rajoittamiseksi tekee henkilo� , jolla on potilasrekisteritietojen 
korjauksen tekoon erityinen oikeus. Virheelliset merkinna� t ja�a� va� t taustatiedostoon
siten, etta�  niita�  pa� a� see viela�  korjauksen ja� lkeen tarkastelemaan.
Korjauksen tekija�n nimi, asema, korjauksentekopa� iva�  ja korjauksen peruste tulee 
merkita�  potilasasiakirjoihin.

7.3. Rekistero� idyn oikeus tehda�  valitus valvontaviranomaiselle

Rekistero� idylla�  on oikeus tehda�  valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpita� ja�  ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasa� a�ntelya� .

8. Yhteydenotot

Kaikissa henkilo� tietojen ka� sittelyyn liittyvissa�  kysymyksissa�  ja omien oikeuksien 
ka�ytta�miseen liittyvissa�  tilanteissa rekistero� idyn tulee ottaa yhteytta� : :
HammasArena
Raatimiehenkatu 20 C 6
53100 Lappeenranta



Tarvittaessa pyyda�mme rekistero� itya�  ta� smenta�ma�a�n pyynto� a� a�n kirjallisesti ja 
rekistero� idyn henkilo� llisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin 
toimenpiteisiin ryhtymista� .


