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Kansallisen terveysarkiston asiakasrekisteri

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
annetun lain (159/2007, muutos 1227/2010) 14 a §:n mukaan
Kansaneläkelaitos ylläpitää potilaan tiedonhallintapalvelua ja on sen
rekisterinpitäjä. Terveydenhuollon palvelujen antajat saavat käyttää potilaan
tiedonhallintapalvelussa olevia ja sen kautta näkyviä tietoja potilaan
terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä ja toteutettaessa. Kansalainen
saa käyttää tiedonhallintapalvelussa olevia tietojaan Omien tietojen katselu
-palvelun kautta.
Tiedonhallintapalveluun tallennetaan potilaan antama suostumus
potilastiedon arkisto -palveluun tallennettujen tietojen luovutukseen
muiden potilastietorekistereiden välillä. Palveluun tallennetaan myös
mahdolliset luovutuskiellot ja suostumuksen ja luovutuskieltojen
peruutukset. Lisäksi palveluun tallennetaan tieto siitä, että potilasta on
informoitu valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista.

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

7. Tietojen säännnönmukaiset
luovutukset

Tiedonhallintapalveluun voidaan tallentaa tiedot terveydenhuoltolain
(1326/2010) 9 §:n mukaiseen yhteisrekisteriin liittyvistä potilaiden
informoinneista ja tietojen luovutuskielloista.
Tiedonhallintapalveluun tallennetaan lisäksi hoitotahto ja potilaan kanta
elinluovutuksiin.
Palvelun kautta terveydenhuollon toimintayksiköt saavat lisäksi käyttöönsä
potilaan keskeiset hoitotiedot, jotka määritellään sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella terveydenhuollon valtakunnallisista
tietojärjestelmäpalveluista (165/2012).
Potilastiedon arkisto otetaan terveydenhuollossa käyttöön vaiheittain
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
annetun lain mukaisen siirtymäaikojen ja terveydenhuollon
valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista annetun asetuksen mukaisesti.
Tiedonhallintapalveluun tallennetaan potilaan antama suostumus
potilastiedon arkisto -palveluun tallennettujen tietojen luovutukseen ja
mahdolliset luovutuskiellot, sekä suostumuksen ja luovutuskieltojen
peruutukset. Lisäksi palveluun tallennetaan tieto siitä, että potilasta on
informoitu valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista.
Tiedonhallintapalveluun voidaan tallentaa tiedot terveydenhuoltolain
(1326/2010) 9 §:n mukaiseen yhteisrekisteriin liittyvistä potilaiden
informoinneista ja tietojen luovutuskielloista. Tiedonhallintapalveluun
tallennetaan lisäksi hoitotahto ja potilaan kanta elinluovutuksiin.
Tiedonhallintapalvelun tarkempi sisältö on kuvattu KanTan internetsivuilla
(https://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/earkiston-esittely) olevissa
dokumenteissa:
eArkiston asiakirjojen kuvailutiedot
Potilaan informointi, CDA R2 -rakennemääritys
Luovutuskielto ja sen peruutus eArkisto, CDA R2 -rakennemääritys V1.1
Valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun liittyneet terveydenhuollon
palvelujen antajat tallentavat tietoja potilaan tiedonhallintapalveluun. Myös
potilas itse voi jatkossa tallentaa potilaan tiedonhallintapalveluun tietoja
internetissä Omien tietojen katselu -palvelussa (Omakanta).
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 Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan
ulkopuolelle
talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain
rekisdteröidyn nimenomaisella luvalla tai poikkeustapauksissa rekisteröidyn
elintärkeän edun suojaamiseksi.

9 Rekisterin suojauksen
periaatteet

Potilaan tiedonhallintapalveluun 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 palvelujen antajan ja Kansaneläkelaitoksen on omalta
osaltaan seurattava ja valvottava, että sen antamaan palveluun liittyvä
tietosuoja ja tietoturva toteutuvat. Terveydenhuollon palvelujen antajalla ja
Kansaneläkelaitoksella on oltava seuranta- ja valvontatehtävää varten
tietosuojavastaava.
Tekninen suojaus
Potilaan tiedonhallintapalvelussa olevien ja sen kautta näkyvien tietojen
katselu, tallentaminen ja muu käsittely edellyttää
• käsittelijän yksilöivää vahvaa tunnistautumista
• terveydenhuollon palvelujen antajalla ja Kansaneläkelaitoksella
järjestelmään liittyvää käyttöoikeuksien hallintaa
Väestörekisterikeskus vastaa KanTa-palvelujen tunnistamis- ja
varmennepalveluista.
Terveydenhuollon palvelujen antaja ja Kansaneläkelaitos vastaavat omalta
osaltaan käyttöoikeuksien hallinnasta.
Kaikesta potilaan tiedonhallintapalvelun tietojen katselusta ja käsittelystä
tallentuu lokitiedot.
Ympäristöjen ja laitteiden fyysinen suojaus
Potilaan tiedonhallintapalveluun tallennetut tiedot on teknisesti suojattu
niin ettei niitä voi muuttaa tai poistaa.
Laitetiloihin on rajoitettu pääsy Kansaneläkelaitoksen teknisillä
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tallentuu lokitiedot.
Ympäristöjen ja laitteiden fyysinen suojaus
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niin ettei niitä voi muuttaa tai poistaa.
Laitetiloihin on rajoitettu pääsy Kansaneläkelaitoksen teknisillä ylläpitäjillä,
joiden työtehtävien hoito edellyttää niihin pääsyä.

