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Potilasrekisterin	tietosuojaseloste	
Foibos Oy:lle (jäljempänä Foibos) on tärkeää, että kaikkien potilaiden potilastietoja 
käsitellään tietosuojan kannalta turvallisesti ja että jokainen potilaamme voi turvallisin 
mielin antaa itseään ja sairauttaan koskevia tietoja Foiboksen potilastietojärjestelmään 
tallennettavaksi tarvitsematta pelätä tietojen joutumista sivullisten käsiin. Potilastietojen 
keräämisestä ja turvallisesta säilyttämisestä, tietojen luovuttamista ja hävittämistä 
säätelee useat lait, asetukset ja viranomaisohjeet, joita noudatamme. Potilailla on oikeus 
säädellä omien potilastietojen luovuttamista sekä oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. 
Havaitut virheelliset tiedot potilas voi pyytää korjattavaksi. Alla on kuvattu tarkemmin mitä 
tietoja kerätään, kuinka niitä luovutetaan ja hävitetään. 

 

Rekisterin	nimi	

Foibos Oy:n potilasrekisteri. 

 

Potilasrekisterin	tarkoitus	ja	peruste	

Foibos ylläpitää potilasrekisteriä potilaan suostumuksella. Tietoja tarvitaan potilaan 
hoidon ja laskutuksen järjestämiseksi. Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja 
tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Tietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin: 

   
• Lääkärin ja hoitohenkilöstön vastaanoton tietojen kirjaaminen 
• Tutkimus- ja hoitolähetteiden kirjaaminen 
• Potilaan laskutus ja perintä 
• Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvonta  
• Foiboksen toiminnan tilastointi ja seuranta 

 

Rekisteriin	kerättävät	tiedot	

Rekisteriin kerätään seuraavia potilaan hoidon kannalta tarpeellisia tietoja 

• Potilaan perustiedot 
 

o Etu- ja sukunimi 
o Syntymäaika ja henkilötunnus 
o Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) 
o Alaikäisen potilaan huoltajan tai laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot 
o Potilaan lähiomaisen nimi ja yhteystiedot 
o Muut perustiedot sukupuoli ja äidinkieli 
o Tieto annetuista suostumuksista ja kielloista 
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• Tutkimuksia ja hoitoja varten tarvittavat terveys- ja hoitotiedot 

 
o Esitietolomake (ammattiin, terveyteen ja sairauksiin liittyvät tiedot) 
o Jatkuva sairauskertomus: hoitotiedot, tutkimustiedot, laboratoriolähetteet 

ja –vastaukset, lähetteet kuvantamistutkimuksiin ja kuvantamistutkimusten 
lausunnot, lääkemääräykset 

o Tiedot potilaan tutkimuksista potilastietojen tallentamiseen, hankkimiseen 
ja luovuttamiseen 

o Ajanvaraukseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot 
 

 
Tietolähteet	
	
Potilaan perustiedot kerätään potilaalta itseltään, alaikäisen huoltajalta tai lailliselta 
edustajalta. Tietoja voidaan päivittää julkisesta rekisteristä kuten väestörekisteristä. 
 
Potilaan hoitoa ja tutkimuksia koskevat tiedot kerätään Foiboksessa suoritetuista 
tutkimuksista ja hoidoista muodostuneista tiedoista sekä potilaan suostumuksella muista 
hoitopaikoista ja valtakunnallisesta potilastiedon arkistosta (Kanta). 
 
 
Tietojen	luovutukset	ja	tietojen	siirto	
	
Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevillä on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. 
Tietoja voidaan luovuttaa potilaan kirjallisella suostumuksella tai lainsäädännön 
asettamien perusteiden mukaisesti. Potilas voi itse milloin tahansa peruuttaa antamansa 
suostumuksen tietojensa luovuttamiseen tai rajata sitä. 
 
Tietoja luovutetaan valtakunnallisiin rekistereihin kuten syöpärekisteri ja kansallinen 
terveysarkisto (Kanta). Tietoja luovutetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimealle tutkimus-, suunnittelu-, tilastointi ja valvontatarkoituksia varten. Lisäksi tietoja 
voidaan luovuttaa asianomaiselle viranomaiselle haittavaikutusepäilyilmoituksessa ja 
erityislupahakemuksessa erityisluvallisen lääkkeen hankkimiseksi. Luovutukset tehdään 
terveydenhuollon valtakunnallisesta henkilörekisteristä annetun lain mukaisesti. 
 
Potilasta koskevia tietoja voidaan luovuttaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. 
Jos suostumusta ei ole mahdollista saada esimerkiksi hänen sairautensa tai tilansa 
vuoksi, potilastietoja voidaan antaa vain lähiomaisille, jollei ole syytä epäillä, että potilas 
kieltäisi näin menettelemästä. Potilaan tietoja voidaan myös luovuttaa potilaan huoltajalle 
tai muulle lailliselle edustajalle. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden 
kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää terveydentilaansa ja 
hoitoonsa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muille laillisille edustajilleen. 
 
Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Tällöin 
tietoja voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa kuin ne ovat välttämättömiä niitä 
pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. 
Luovutuspyyntö on perusteltava. 
 
Foibos käyttää seuraavia ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn: 
 

• Vitec Software Oy, potilastietojärjestelmän hallinta 
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• Vita Laboratoriopalvelut, laboratoriotietojärjestelmän hallinta 
• HUSLAB, laboratoriotietojärjestelmä 

Rekisterin	suojauksen	periaatteet	ja	säilytys	

Manuaalinen aineisto 

Rekisteriin tallennettavat paperille painetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä 
säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa. Tiedot digitoidaan sähköiseen 
potilastietojärjestelmään ja paperiset versiot hävitetään tietosuojavaatimusten mukaisesti. 

Sähköinen aineisto 

Rekisteriin tallennetut sähköiset (digitaaliset) tiedot ovat salassa pidettäviä. Niihin on 
pääsy vain määrätyillä henkilöillä ja se edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista 
terveydenhuollon ammattikortilla. Käyttäjätiedot ovat tarvittaessa jälkikäteen 
selvitettävissä ns. lokitiedostosta. Rekisteri on suojattu palomuurein. Laitteet ja palvelin 
sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. 

Potilastietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen ottaen huomioon laista ja 
asetuksista, kuten potilaslaista ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
potilasasiakirjoista, noudatettavaksi tulevat säilytysajat. 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa tai rajata sitä. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, 
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai siirtoa sekä tehdä valitus potilastietojen 
käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. 

 

Rekisreinpitäjän	yhteystiedot	

Foibos Oy, Meritullinkatu 4 B 9, 00170 Helsinki 

Eija Widenius (yhteyshenkilö) 

Puhelin: 050 407 4824 

Sähköposti: eija.widenius@foibos.fi 

 

	


