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1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 

2. REKISTERINPITÄJÄ  Nimi 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Käyntiosoite 

Kajaanintie 50, 90220 Oulu 

Postiosoite 

PL 10, 90029 OYS 

Puhelinvaihde 

(08) 315 2011 

3. VASTUUHENKILÖ Johtajaylilääkäri 

4. TIETOSUOJAVASTAAVA Tietosuojavastaava, PL 10, 90029 OYS 

tietosuoja(at)ppshp.fi 

5. KÄSITTELYN TARKOITUKSET 
JA KÄSITTELYN 
OIKEUSPERUSTE 

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) sairaaloissa 
hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita ja potilaiden 
hoitotiedot tallennetaan potilasrekisteriin.  
 
Potilasrekisteriin tallennettujen tietojen käyttötarkoitus on 
potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu, järjestäminen, 
toteuttaminen ja seuranta.  
 
Lisäksi PPSHP:n potilasrekisterin tietoja käytetään  

 sairaanhoitopiirin oman toiminnan suunnitteluun, 
kehittämiseen, tilastointiin ja seurantaan sekä  

 oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen 
edellyttämiin tehtäviin,  

 tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen,  

 tutkimusten ja hoidon laskutukseen ja perintään,  

 ammattihenkilöiden valvontaan ja  

 korvausvaatimusten selvittämiseen.  
 
PPSHP noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa 
lainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittely perustuu Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lakisääteiseen velvollisuuteen 
ylläpitää rekisteriä potilastiedoista sekä oikeuteen käsitellä 
henkilötietoja yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi 
(Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 6 art. 
1 c, e).  

 

Lisäksi potilasrekisterin ylläpitäminen perustuu muun muassa 
seuraaviin lakeihin: 

 erikoissairaanhoitolaki (1062/1989);  

 terveydenhuoltolaki (1326/2010);  

 mielenterveyslaki (1116/1990);  

 laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992/); 

 laki (559/1994) ja asetus terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä (564/1994);  

 laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999);  

 laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940564
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940564
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010101
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lääketieteellisestä käytöstä (101/2001);  

 arkistolaki (831/1994);  

 laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007);  

 laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä (159/2007); 

 STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009).  

 

Potilastiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin, joiden 
käsittely on sallittua esimerkiksi käsittelyn liittyessä potilaan 
hoitoon, lakisääteisiin hallinnollisiin tehtäviin tai tieteelliseen 
tutkimukseen (tietosuoja-asetus 2016/679, 9 art. 2 g, h, i, j 
alakohdat). 

6. TIETOSISÄLTÖ Potilasrekisteriin tallennetaan hoidon järjestämiseksi 
potilaasta tarvittavat tiedot:  

 yksilöintitiedot; 
o nimi, henkilötunnus  
o kotikunta, osoite, puhelinnumero 
o alaikäisen huoltajan/huoltajien yhteystiedot 
o laillisen edustajan yhteystiedot 

 tarvittaessa äidinkieli/asiointikieli, nimetty 
yhteyshenkilö, ammatti, työnantajan 
vakuutusyhtiö/oma vakuutusyhtiö, tietojen 
luovuttamista koskevat suostumukset; 

 erikoissairaanhoidon palvelutapahtumat 
(avohoitokäynti, osastohoitojakso tai hoitosarja) ja 
niihin liittyvät sairautta ja hoidon kulkua koskevat 
potilaskertomusmerkinnät, tutkimustilaukset, -
lausunnot ja -tulokset sekä tekniset tallenteet.  

 
Potilasrekisteri muodostuu  

 potilastietojärjestelmästä,  

 sairaus- tai toimintokohtaisista potilastieto-

järjestelmistä (esim. leikkaustoiminnan ohjaus), 

 sairaanhoidollisten palveluiden potilastieto-
järjestelmistä (esim. laboratorio ja kuvantaminen) 
sekä  

 paperi- ja filmimuotoisista potilasasiakirjoista.  
 
Potilasrekisteriin kuuluvat myös muista terveydenhuollon 
toimintayksiköistä saadut, potilaan hoidon kannalta 
välttämättömät tiedot. 

7.  TIETOLÄHTEET Potilasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan 

 potilaalta, 

 potilaan yhteyshenkilöltä, omaiselta tai edunvalvojalta, 

 Väestörekisterikeskukselta, 

 PPSHP:n oman toiminnan kautta potilaan hoidon ja 

tutkimuksen yhteydessä, 

 muilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä (mm. Kanta-
palvelujen kautta), 

 hätäkeskukselta, ensihoidolta, 

 viranomaisilta. 

8. TIETOJEN KÄSITTELY JA 
SUOJAAMINEN 

Potilasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu 
potilaan ja potilasta hoitavan henkilökunnan väliseen 
hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. 
Potilastietoja saa käsitellä vain siinä laajuudessa, kuin 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010101
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070061
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
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työtehtävät ja vastuut sitä edellyttävät.  
 
PPSHP:n sairaalat (Oulun yliopistollinen sairaala, 
Oulaskankaan sairaala) muodostavat yhden terveydenhuollon 
toimintayksikön. Tarvittaessa myös toisessa PPSHP:n 
sairaalassa syntyneet hoitotiedot ovat käytettävissä 
käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa. Muut kuin hoitoon 
osallistuvat tai asiallisen perusteen vuoksi tietoja käsittelevät 
henkilöt ovat sivullisia hoitotietoihin nähden eikä heillä ole 
oikeutta ilman potilaan kirjallista suostumusta saada tietoja 
käyttöönsä. 
 
Hoitotyötä tekevien lääkäreiden ja hoitajien lisäksi 
potilastietoja voivat käsitellä:  

 osastonsihteerit (esimerkiksi ajanvaraukset, 
yhteydenotot, laskutusasiat); 

 tekstinkäsittelijät (lääkärien sanelujen purku);  

 arkistonsihteerit (asiakirjapyynnöt, asiakirjojen 
skannaus ja arkistointi); 

 erityistyöntekijät (esimerkiksi sosiaalityöntekijät tai 

erilaiset terapeutit) sekä 

 ict-työntekijät (tekniset ylläpitotehtävät).  
 
Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulaskankaan sairaala ovat 
opetussairaaloita, joten potilaan hoidossa tai sitä tukevissa 
tehtävissä voi olla mukana opiskelijoita. 
 
Kaikkea potilastietojen käyttöä valvotaan. Yksiköiden 
esimiehet määrittelevät työntekijöidensä käyttöoikeudet 
potilasrekisteriin. Sähköisten rekistereiden käyttöön tarvitaan 
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Sähköisesti 
ylläpidettäviin potilastietoihin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä 
ja ne on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.  
 
Paperisten ja filmimuotoisten potilasasiakirjojen 
säilyttämisestä vastaa PPSHP:n arkisto ja ne säilytetään 
lukituissa arkistotiloissa, joissa on kulunvalvonta. 

9. TIETOJEN VASTAANOTTAJAT 
TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT  

 

Potilastietoja luovutetaan seuraaville vastaanottajille 
pääsääntöisesti potilaan suostumuksella tai lainsäädännön 
perusteella:  

 terveydenhuollon toimintayksikkö/lääkäri, joka on 
laatinut lähetteen erikoissairaanhoitoon; 

 jatkohoidosta vastaava terveydenhuollon 
toimintayksikkö/lääkäri; 

 potilas; 

 vakuutusyhtiöt ja vakuutuslaitokset; 

 valvontaviranomaiset; 
o esimerkiksi aluehallintovirasto, 

tietosuojavaltuutetun toimisto, Valvira  

 kuntien sosiaaliviranomaiset;  

 oikeusviranomaiset; 

 poliisi; 

 valtakunnalliset terveydenhuollon henkilörekisterit; 

 Biopankki Borealis. 
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Potilaan suostumus tai PPSHP:n oikeus/velvollisuus tietojen 
luovuttamiseen perustuu muun muassa seuraavaan 
lainsäädäntöön: 

 yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 

 laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 

 laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä 159/2007 

 työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015 

 lastensuojelulaki 417/2007 

 laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
812/2000 

 laki terveydenhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä 556/1989/556 

 liikennevakuutuslaki 460/2016 

 työntekijän eläkelaki 395/2006 

 potilasvahinkolaki 585/1986 

 sairausvakuutuslaki 1224/2004 

 kansaneläkelaki 586/2007 

 asevelvollisuuslaki 1438/2007  

 ampuma-aselaki 1/1998 ja laki lain muuttamisesta 
623/2017 

 tieliikennelaki 267/1981 

 esitutkintalaki 805/2011, oikeudenkäymiskaari 4/1734, 
rikoslaki 39/1889 

 tartuntatautilaki 1227/2016 

 laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
734/1992 

 valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta 
ja terveydenhuollon ammattihenkilön 
ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1306/2015) 

 mielenterveyslaki 1116/1990 

 biopankkilaki 688/2012 
 
Potilastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tutkimusta 
varten. Potilastietojen käsittely tieteellistä tutkimusta varten 
on luvanvaraista ja se on mahdollista potilaan suostumuksella 
sekä muuten lainsäädännön edellyttämällä tavalla, mitä 
tietosuoja-asetuksessa (2016/679), laissa viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä laissa potilaan 
asemasta ja oikeuksista (785/1992) on potilastietojen 
käsittelystä tieteellistä tutkimusta varten säädetty.  
 
Terveydenhuoltolain 9 §:n perusteella Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin julkisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 
muodostavat yhteisen potilastietorekisterin. Oulun 
yliopistollisen sairaalan, aluesairaaloiden sekä 
terveyskeskusten ja –asemien lääkärit ja hoitajat saavat 
käyttää potilasta koskevia, yhteisrekisterissä olevia toisessa 
toimintayksikössä laadittuja potilasasiakirjoja siinä 
laajuudessa, kuin potilaan hoito sitä vaatii. Potilastietojen 
käsittely edellyttää, että potilasta on informoitu 
yhteisrekisteristä, tieto informoinnista on kirjattu ja potilas 
ei ole kieltänyt tietojensa luovutusta. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150459
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890556
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890556
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160460
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060395
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860585
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070568
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071438
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980001
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170623
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110805
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151306
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151306
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151306
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151306
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120688
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L1P9
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisesti 
käsittelystä (159/2007) velvoittaa siirtämään sähköiset 
potilastiedot valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon, joka 
on osa Kanta-palvelujen kokonaisuutta. Kelan ylläpitämän 
Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä 
potilaan suostumuksen tai kieltojen mukaisesti niissä Kanta-
palveluihin liittyneissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, 
jotka niitä potilaan hoidon suunnittelussa tai toteuttamisessa 
tarvitsevat. Potilastiedon arkistoa koskeva suostumus on 
mahdollista peruuttaa tai rajata sitä kielloilla.  
 
PPSHP:n ja henkilötietojen käsittelijän välisen sopimuksen 
perusteella (esim. ostopalvelutilanteet) tietoja voidaan 
siirtää PPSHP:n toimeksiannosta henkilötietoja käsittelevälle 
taholle.  
 
Potilaan vointia ja sairaalassa oloa koskevia tietoja voidaan 
potilaan suostumuksella antaa suullisesti potilaan 
yhteyshenkilölle. Jos potilas ei sairauden vuoksi kykene 
antamaan lupaa, tietoja annetaan lähiomaiselle, jollei ole 
syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä (laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista 13 § 1 mom., 3 mom. kohta 
4).  
 
Vainajan tietoja voidaan luovuttaa perustellulla kirjallisella 
pyynnöllä vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä 
vainajan, perillisen tai muun henkilön tärkeiden etujen tai 
oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten, esimerkiksi 
potilasvahinkoepäilyssä tai testamenttia koskevassa kiistassa 
(laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 § 3 mom., kohta 5). 

10. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

 

Terveydenhuollon potilastietojen säilyttäminen, arkistointi ja 
hävittäminen määräytyvät sosiaali- ja terveysministeriön 
potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) ja arkistolaitoksen 
päätöksen (AL/14372/07.01.01.03.01/2008) perusteella.  
Ennen 1.5.1999 syntyneet potilastiedot säilytetään 
valtionarkiston kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä 
annetun päätöksen (14.4.1989, osa 2. Terveydenhuollon 
asiakirjat) mukaisesti. 
 
Potilastiedot, jotka ovat muodostuneet 1.5.1999 jälkeen, 
säilytetään pääsääntöisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta. 
Tällaisia ovat esimerkiksi: 

 potilaan perustiedot;  

 keskeiset hoitotiedot;  

 yhteenvedot; 

 hoidon suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja 
arviointiin liittyvät merkinnät ja niistä muodostetut 
asiakirjat sekä 

 laboratoriotulokset ja tuloskäyrät sekä niistä laaditut 
lausunnot 

 
Osa tiedoista säilytetään 12 vuotta asiakirjan laatimisesta. 
Tällaisia ovat esimerkiksi: 

 tutkimus- ja laskenta-aineistot, tiedonkeruulomakkeet; 

 lähete-, hoitopalaute- ja konsultaatioasiakirjat; 

 diagnostiset tutkimustulokset, tallenteet ja niihin 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
https://www.arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/seulontapaatokset/Potilasasiakirjat2009_paatos%5b1%5d.pdf
https://www.arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/seulontapaatokset/Potilasasiakirjat2009_paatos%5b1%5d.pdf
https://www.arkisto.fi/uploads/normit/kunnallishallinto/seulontapaatokset/terv.huoll.asiakirjat.pdf
https://www.arkisto.fi/uploads/normit/kunnallishallinto/seulontapaatokset/terv.huoll.asiakirjat.pdf
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liittyvät lausunnot sekä 

 hoidon kannalta tarpeelliset valokuvat, diakuvat ja 
videot, puheterapian- ja muut potilaan seurantaan 
liittyvät äänitteet. 

 
18. ja 28. päivinä syntyneiden potilaiden potilasasiakirjat ja 
perinnöllisyyslääketieteen asiakirjat on määrätty pysyvään 
säilytykseen. 
 
Paperisten ja filmimuotoisten potilasasiakirjojen 
hävittämisestä vastaa PPSHP:n arkisto. 

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI 
ETA:N ULKOPUOLELLE 

Potilaan suostumuksella tai potilaan elintärkeän edun 
suojaamiseksi häntä koskevia tietoja voidaan luovuttaa 
EU/ETA-alueen ulkopuolelle noudattaen tietosuoja-asetuksen 
(2016/679, 46 art.) vaatimuksia.  

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

 

Potilaalla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset 
oikeudet: 

 oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin (15 art.)  
o potilas voi katsoa Omakanta-palvelussa 

potilastiedon arkistossa olevia PPSHP:ssä 
laadittuja potilasasiakirjojaan 

o potilas voi tehdä tietopyynnön kirjeitse 
PPSHP:n internet-sivuilla olevalla lomakkeella 
tai vapaamuotoisesti 

 oikeus tietojen oikaisemiseen (16 art.)  
o potilas voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen PPSHP:n internet-sivuilla 
olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti 

  oikeus tietojen poistamiseen (17 art.)  
o potilas voi vaatia potilasrekisterin 

käyttötarkoituksen kannalta turhan tai väärän 
tiedon poistamista PPSHP:n internet-sivuilla 
olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti 

 oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 art.) 
o jos potilas katsoo, että häntä koskevassa 

potilastietojen käsittelyssä rikotaan 
tietosuoja-asetusta, hän voi tehdä valituksen 
Tietosuojavaltuutetun toimistolle 
 

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä 
kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia. Lisäksi 
terveydenhuollon erityislainsäädännöstä ja tietojen 
käsittelyperusteesta johtuen seuraavia tietosuoja-asetuksessa 
määriteltyjä oikeuksia ei välttämättä voida toteuttaa tai ne 
vaativat tapauskohtaista arviointia:  

 oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 art.);  

 oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 art.); 

 vastustamisoikeus (21 art.) ja  

 oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, 
profilointi mukaan luettuna (22 art.). 
 

Potilasrekisterissä olevien potilaan hoitotietojen täydellistä 
poistoa ei voida toteuttaa, koska potilastietojen 
säilytysvelvollisuus ja -aika on lailla säädetty. Yksilöity 
korjaamis- tai poistovaatimus toteutetaan, mikäli PPSHP:n 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
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terveydenhuollon ammattihenkilö toteaa, että kyseessä on 
selkeästi virheellinen tai potilasrekisterin käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeeton tieto. Jos PPSHP havaitsee 
potilasrekisterissä virheellisen tiedon, se korjataan virheen 
sen todentamisen jälkeen normaalin ylläpitomenettelyn 
yhteydessä oma-aloitteisesti. 

 

Lisäksi potilaalla on oikeus saada tietää, kuka on käsitellyt 
häntä koskevia tietoja ja mikä on ollut käsittelyn peruste 
(laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä 18 §). Pyyntö tehdään PPSHP:n internet-sivuilla 
olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. 
 

Ohjeet ja lomakkeet löytyvät PPSHP:n internet-sivulta 
kohdista Potilaille ja läheisille/Hoidossa/Informointi 
potilasrekisteristä sekä Potilaille ja läheisille/Lomakkeet. 
Lomakkeet voi myös pyytää tulostettuna esimerkiksi 
hoitokäynnin yhteydessä tai pyynnön voi laatia 
vapaamuotoisesti. Lomakkeet lähetetään osoitteella 
PPSHP/Arkisto, PL 50, 90029 OYS.  

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159

