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1. Rekisterinpitäjä Naantalin kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta 

  

 

 kirjaamo@naantali.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä 

koskevissa asioissa 

Susanna Kekkonen 

 Tuulensuunkatu 6, 21100 Naantali 

 susanna.kekkonen@naantali.fi 

044 733 4722 

 

Toimipisteet: 

 

Naantalin terveysasema,  

Tuulensuunkatu 6, 21100 NAANTALI 

 

Merimaskun terveysasema, 

Iskolantie 11, 21160 MERIMASKU 

puh. (02) 436 2 723 

 

Rymättylän terveysasema, 

Maskulaisentie 4, 21140 Rymättylä 

puh. (02) 436 2795 

 

Hoito- ja vanhuspalvelut, Naantali 

puh. (02) 434 5368 

3. Rekisterin nimi Alueellinen ALTTI-potilastietorekisteri 



 

 

4. Henkilötietojen 

käyttötarkoitus 

Terveydenhuollon palvelujen antajat saavat käyttää alueellisessa 

potilastiedon arkistossa olevia ja sen kautta näkyviä tietoja potilaan 

terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä ja toteutettaessa.  

Potilasasiakirjoja käytetään hoidon laadun varmistamiseen ja potilaan 

hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. 

 

Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja 

asetuksiin; erikoissairaanhoitolaki, mielenterveyslaki, henkilötietolaki, 

arkistolaki, laki- ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista, sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän 

materiaalin säilyttämisestä.  

 

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja toimintayksikön 

välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto 

tai muu asiallinen  

yhteys. 

5. Rekisterin tietosisältö Potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömät, tiedot, 

laboratorio-, kuvantamis- ja muita tutkimustuloksia, kuntoutus-

suunnitelmia, sekä potilaiden suostumuksella tarvittaessa muilta hoito-, 

tutkimus-  

tai kuntoutuslaitoksilta tai ammattihenkilöiltä saatuja tietoja.  

 

Rekisterin tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin 

käyttöoikeusrajoituksin. 

6. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

VSSHP:n aluelliseen potilastietojärjestelmään kuuluvien muiden 

toimintayksiköiden tuottama potilas- ja /tai asiakastiedot. 

7. Tietojen säännnönmukaiset 

luovutukset 

Terveydenhuollon palvelujen antajat voivat käyttää potilaan 

tiedonhallintapalvelussa olevia ja sen kautta näkyviä tietoja potilaan 

terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä ja toteutettaessa. Tietojen 

luovutusten tulee perustua potilaan antamaan suostumukseen, potilaslain 

13 §:n 3 momentin 3 kohtaan tai muuhun luovutukseen oikeuttavaan 

säännökseen. Potilaan kieltämiä tietoja ei näytetä tiedonhallintapalvelun 

kautta. 

Tietojen luovuttaminen edellyttää, että hoitosuhteen olemassaolo potilaan 

luovutuspyynnön esittäjän välillä on tietoteknisesti varmistettu. 

  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Pääsääntöisesti tietoja ei siirretä muualle. 



 

 

  

9 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Tietokannat ovat palomuurilla suojatussa verkossa. Tiedot on varmistettu 

varmistuslaitteistolla. Varmistukset otetaan säännöllisesti. Palvelimet 

säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain tarvittavilla henkilöillä. 

 

Aluellisen potilastietojen arkiston tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä 

henkilön  

terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja. 

 

Organisatoriset toimenpiteet 

Terveydenhuollon palvelujen antajan vastaavan johtajan tulee antaa 

kirjalliset ohjeet  

tietojen käsittelystä sekä huolehtia henkilökunnan riittävästä 

asiantuntemuksesta ja osaamisesta tietoja käsiteltäessä. 

 

Terveydenhuollon palvelun antaja ja VSSHP on omalta osaltaan seurattava ja  

valvottava, että sen antamaan palveluun liittyvä tietosuoja ja tietoturva 

toteutuvat.  

Terveydenhuollon palvelujen antajalla ja VSSHP:llä on oltava seuranta- ja 

valvontatehtävää varten tietosuojavastaava. 

 

Tekninen suojaus 

Alueellisessa potilastietojenkatselussa olevien ja sen kautta näkyvien 

tietojen katselu  

ja muu käsittely edellyttää 

• käsittelijän yksilöivää vahvaa tunnistautumista 

• Käyttöoikeuksia kyseiseen järjestelmään 

 

Terveyskeskus vastaavat omalta osaltaan käyttöoikeuksien hallinnasta. 

 

Kaikesta potilaan tietojen katselusta ja käsittelystä tallentuu lokitiedot. 

Tallennetut tiedot on teknisesti suojattu niin ettei niitä voi muuttaa tai 

poistaa. 

 Tietokannat ovat palomuurilla suojatussa verkossa. Tiedot on varmistettu 

varmistuslaitteistolla. Varmistukset otetaan säännöllisesti. Palvelimet 

säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain tarvittavilla henkilöillä. 

 

• käsittelijän yksilöivää vahvaa tunnistautumista 

• Käyttöoikeuksia kyseiseen järjestelmään 

 

Terveyskeskus vastaavat omalta osaltaan käyttöoikeuksien hallinnasta. 



 

 

  

  

  

  

 


