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Puh. 0100 5900 (pvm/mpm) 

 

https://minun.posti.fi/kotipalvelut  

kotipalvelut@posti.com 

 

Tietosuojavastaava: tietosuoja@posti.com 

Yhteyshenkilö: mirva.miettinen@posti.com 

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

 

Potilastiedon käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen. Posti Kotipalvelut 
Oy:n terveyspalveluiden asiakasrekisterin käyttötarkoitus on potilaan hoidon 
järjestäminen, suunnittelu ja toteuttaminen. Rekisteri sisältää myös seurannan 
turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät 
terveystiedot, tutkimustulokset sekä esitiedot. Rekisteri koskee myös etäpalveluita.  

 

  
 

 

Asiakaspalvelujärjestelmässä käsiteltävät tiedot ja niiden säilytysaika 

 

 

 
Rekisteri koostuu Doma Care-järjestelmässä säilytettävästä potilastiedosta, sekä 
paperisiin potilasasiakirjoihin (mm. sopimuksiin liitteineen) tehdyistä merkinnöistä.  
Rekisteriin kootaan potilaan henkilötiedot (nimi, henkilötunnus), perustiedot (yhteystiedot, 
omaistiedot), hoidon järjestämiseen liittyviä tietoja, terveyttä ja sairautta koskevia tietoja.  
Hoidon järjestämiseen liittyviä tietoja ovat mm. käyntitiedot sekä potilasta hoitaneiden 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden nimitiedot.  
Terveyttä ja sairautta koskevia tietoja ovat mm. hoidon suunnittelun, kulun, seurannan 
sekä arvioinnin tiedot, lääkitystä koskevat tiedot, pysyvät perussairaudet, asiakkaan 
toimintakykyyn liittyvät tiedot sekä käynneillä suoritetu potilasmerkinnät 
mittaustuloksineen. sekä muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot.  
Rekisteri sisältää potilaan antamat suostumukset, rajoitukset ja kiellot potilastiedon 
luovuttamiseen.  
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Potilasasiakirjojen säilyttämisen osalta noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamaa 
asetusta (298/2009), jossa on yksityiskohtaisia määräyksiä potilastietojen säilytysajoista.  
 

 
Potilastietojen arkistointiajat: 
 
 

Määräajan säilytettävät 
potilasasiakirjat 
 

  

Potilaan perustiedot ja 
keskeiset hoitotiedot 
sisältävät asiakirjat 
 

- henkilötiedot 
- kriittiset ja muut riskitiedot 
- lääkitystiedot  

 

12 vuotta potilaan 
kuolemasta tai, jos siitä ei 
ole tietoa, 120 vuotta 
potilaan syntymästä 
 
Alle 1-vuotiaan kuolleiden 
tietoja säilytetään 120 
vuotta lapsen syntymästä. 
 

Potilaan tahdon ilmaisevat 
asiakirjat 
 

- elinluovutuskortti 
- hoitotahto 
- ruumiinluovutustestamentti 

 

12 vuotta potilaan 
kuolemasta tai, jos siitä ei 
ole tietoa, 120 vuotta 
potilaan syntymästä 
 

Yhteenvedot 
 

Eri terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden 
palvelutapahtuman aikana 
tekemät yhteenvedot 
(loppuarvio/väliarvio) potilaan 
ohjaus -ja hoitotarpeen 
määrittämisestä, toteutuksesta, 
arvioinnista ja päättämisestä. 
Yhteenvedot/ tiivistelmät 
sisältävät keskeiset tiedot potilaan 
terveys- ja sairaushistoriasta. 
 

12 vuotta potilaan 
kuolemasta tai, jos siitä ei 
ole tietoa, 120 vuotta 
potilaan syntymästä 
 
 
Alle 1-vuotiaan kuolleiden 
tietoja säilytetään 120 
vuotta lapsen syntymästä. 
 
 
 

Hoidon suunnitteluun, 
toteutukseen, seurantaan ja 
arviointiin liittyvät merkinnät ja 
merkinnöistä muodostetut 
asiakirjat. 
 

Päivittäinen kirjaaminen sekä 
potilaan terveydentilan 
seurantaan liittyvät tiedot.  

12 vuotta potilaan 
kuolemasta tai, jos siitä ei 
ole tietoa, 120 vuotta 
potilaan syntymästä 
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Tutkimus- ja laskenta-
aineistot, 
tiedonkeruulomakkeet 
 

Muut kuin yhteenvedot ja 
hoitokertomukseen tehdyt 
merkinnät, joiden tallennus on 
perusteltua. Erilaiset 
toimintakykymittarit mm. RAI, 
RAVA, MMSE, MNA, Audit jne.  
(paperiset lomakkeet voi hävittää, 
kun ne on siirretty sähköiseen 
muotoon). 
 

12 vuotta asiakirjojen 
laatimisesta. 

Lähete-, hoitopalaute- ja 
konsultaatioasiakirjat 
 

 12 vuotta potilaan 
kuolemasta tai, jos siitä ei 
ole tietoa, 120 vuotta 
potilaan syntymästä 
 

 
 

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

 

 
Potilas itse tai hänen laillinen edustaja, lähiomainen, terveydenhuollon ammattihenkilöt tai 
hoitohenkilökunta.  
Potilaan suostumuksella tietoja voidaan vastaanottaa myös toisilta terveydenhuollon 
toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä. Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada 
myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi 
KANTA-arkiston kautta.  
Kunta-asiakkuuksissa kunta pyytää potilaalta luvat tietojen luovuttamiseen ja luovuttaa 
potilaan terveyspalvelun tuottamisen sekä potilasturvallisuuden kannalta riittävät ja 
tarpeelliset tiedot palvelun alkaessa. Kunta ylläpitää tällöin myös potilastietoja, ja vastaa 
tietojen päivittämisestä Posti Kotipalvelut Oy:lle.  
Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin 
voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.  
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Turvallinen tietojen luovutus 

 

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 
§ ”Potilaslaki”) ja henkilökunnalla ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on 
salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.  
Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan suostumuksella, tai hänen laillisen edustajansa 
suostumuksella nimenomaisen lainsäännöksen nojalla. Kun tietojen luovutus edellyttää 
potilaan suostumusta, on potilaalla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus.  
 
Tietoja luovutetaan:  
- Viranomaisille laissa säädetyissä tapauksissa.  
- Vakuutuslaitoksille tietyissä tapauksissa.  
- Jatkohoitotilanteessa potilaan suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan 
yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon 
ammattihenkilölle.  
- Potilaan tutkimuksen ja hoidon kannalta välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa toiselle 
terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle myös ilman 
potilaan suostumusta, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai 
muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä 
eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan 
tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.  
- Kansallinen terveysarkisto.  
- Tartuntatautilain (1227/2016) mukaiset tartuntatauti-ilmoitukset lähetetään 
sairaanhoitopiirin alueellisen tartuntatautirekisterin pitäjälle.  
- Potilaan/asiakkaan tietoja luovutetaan Fimean ylläpitämään lääkkeiden 
haittavaikutusrekisteriin.  
- Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella 
voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.  
- Potilaan huoltaja, muu laillinen edustaja sekä potilaan lähiomainen, jos potilas on 
antanut tähän suostumuksensa. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa 
nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää 
terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle 
lailliselle edustajalleen.  
- Lisäksi tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan 
potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto potilaan 
henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin 
menettelemästä.  

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
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Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Manuaalinen aineisto:  
 
Rekisterin asiakirjat säilytetään Posti Kotipalvelut Oy:n lukituissa kulunvalvotuissa 
tiloissa, joihin on pääsy vain tarpeellisilla yhtiön henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä.  
 
Sähköisesti käsiteltävät tiedot:  
 
Rekisterin digitaalisessa muodossa säilytettyihin tietoihin pääsy on tarpeellisilla 
terveyspalveluja järjestävällä henkilökunnalla. Digitaalisen aineiston suojaus perustuu 
esimiehen myöntämiin käyttöoikeuksiin, käyttäjätunnukseen ja salasanaan. 
Järjestelmissä on rajattu pääsy tietoihin perustuen käyttäjätunnuksittain myönnettäviin 
käyttäjätasoihin. Käyttäjätunnukset ja salasana ovat henkilökohtaiset. Tietoa käsittelevät 
henkilöt pääsevät käsiksi vain työtehtävissään välttämättömiin tietoihin.  

 

 
 
Rekisteröidyn oikeudet, omien tietojen tarkastus, korjaus ja täydentäminen, käyttökieltojen 

antaminen 

Tarkastusoikeuden sisältö:  
- asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (Henkilötietolaki 26§)  
- asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada niistä     
kopiot kirjallisena  
- tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä  
- tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna  
- tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan laissa erikseen määritellyissä poikkeustapauksissa  
- vaatia epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. 

 
Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista tai siirtämistä tai vaatia käsittelyn rajoittamista. 

Kun käsittely perustuu suostumukseen, suostumuksen voi perua milloin tahansa. 

 
 

Tarkastusoikeuden käyttäminen:  
- tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti 
allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla, joka on osoitettu Posti 
Kotipalvelut Oy:lle  
- asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista  
Mikäli tarkastusoikeus evätään, annetaan asiakkaalle kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla 

on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.  
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Henkilörekisteriin merkityllä on oikeus vaatia tätä koskevan tiedon korjaamista.  
Posti Kotipalvelut Oy oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen 
henkilötiedon.  
Asiakkaan tulee tehdä tietoa tai tietoja koskeva oikaisupyyntö kirjallisesti siihen yksikköön, jossa 
merkintä on tehty. Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, Posti Kotipalvelut 
Oy antaa asiakkaalle kieltäytymistodistuksen, jossa ilmenevät syyt korjauspyynnön epäämiseen.  
 
Mikäli korjauspyyntö evätään, asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun 

ratkaistavaksi  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia, 
henkilömatrikkeleita ja sukututkimuksia varten. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti sekä omakätisesti 
allekirjoitettuna Posti Kotipalvelut Oy:lle.  

 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain asiakkaan nimenomaisella 

suostumuksella tai lakisääteisellä perusteella, kuten tässä asiakirjassa ja asianomaisissa laeissa on 

kuvattu.  

Internetissä osoitteessa www.posti.fi/yhteystietoni voi helpoiten tarkistaa omat tietonsa. Palveluun 

kirjautuneena voi myös tehdä henkilötietojen tarkastuspyynnön. 

Tarkastus-, korjaus- ja täydentämispyyntöjä voi tehdä myös käymällä henkilökohtaisesti alussa 

mainitussa Posti Oy:n osoitteessa tai lähettämällä pyynnön allekirjoitettuna mainittuun osoitteeseen 

taikka skannattuna sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@posti.com. 

Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti, sillä näiden oikeuksien käyttöön voi liittyä tilanteen ja 

olosuhteiden vuoksi rajoituksia. 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä 

jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on tai jossa väitetty 

tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut (Suomessa Tietosuojavaltuutettu). 

http://www.posti.fi/yhteystietoni

