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Lausunto potilasasiakirjaoppaan luonnoksesta 
 
Potilasasiakirjaoppaassa on ansiokkaasti kerätty yhteen potilasasiakirjojen käsittelyä koskevia 
säännöksiä. Yksityisessä suun terveydenhuollossa on kuitenkin ongelmalliseksi havaittu 
rekisterinpitäjän määritteleminen. Tämän vuoksi oppaan lukua 10.1 rekisterinpitäjästä ja 
rekisterinpidosta olisi syytä syventää. 
 
Luvun tekstistä jää epäselväksi mitä merkitystä rekisterinpitäjyydellä on. Lukuun voitaisiinkin 
lisätä osuus, jossa pääpiirteiltään selvitetään mitä velvollisuuksia rekisterinpitäjällä on 
rekisterinpitoon nähden. 
 
Luvussa on avattu rekisterinpitäjyyden määräytymistä terveydenhuollon toimintayksikön ja 
itsenäisen ammatinharjoittajan kesken. Tämä jako kaipaisi vielä syventämistä. Käytännön 
tilanteita ajatellen olisi hyödyllistä mainita, että itsenäinen ammatinharjoittaja on aina itse 
rekisterinpitäjä, vaikka hän toimisikin esim. terveydenhuollon palveluita tuottavan yksikön 
tiloissa. Lisäksi voisi olla hyvä painottaa sitä, että rekisterinpitäjyyttä ei voida siirtää 
sopimuksin. 
 
Käytännössä ongelmia ovat aiheuttaneet ns. yhteisesti ylläpidetyt potilasrekisterit. Yhteisesti 
ylläpidettyjä potilasrekistereitä käytetään usein ryhmävastaanotoilla. Tällaiseen rekisteriin voi 
liittyä esim. vastaanotolle vuokralaisena tuleva hammaslääkäri. Rekisterinpitäjyys yhteisesti 
ylläpidetyissä potilasrekistereissä ei ole toimijoille useinkaan selvä. Oppaassa olisi hyvä tuoda 
esille, että rekisterin teknisen ylläpidon yhdistäminen ei muuta rekisterinpitäjää ja että 
yhteisesti ylläpidetty potilasrekisteri todellisuudessa sisältää niin monta osarekisteriä, kuin on 
siihen liittyneitä rekisterinpitäjiäkin. 
 
Yksityisessä suun terveydenhuollossa ovat epäselvyyttä aiheuttaneet tilanteet, joissa 
rekisterinpitäjänä toiminut ammattihenkilö poistuu vastaanotolta, eli esim. päättää 
vuokrasuhteensa. Näissä tilanteissa, ja etenkin, jos vastaanotolla on ollut käytössä yhteisesti 
ylläpidetty potilasrekisteri, on usein epäselvää se, kenellä on oikeus potilasasiakirjoihin. 
Vaikka tämä periaatteessa ratkeaa rekisterinpitäjyyden mukaan, olisi hyvä kuitenkin 
varmuuden vuoksi tuoda esiin se, että rekisterinpitäjä on tällaisissa tilanteissa velvollinen 
huolehtimaan siitä, että hänen potilasrekisteristään ei pääse tietoja vuotamaan sivullisille. 
Käytännössä tämä tarkoittaa potilasrekisterin sisältämien tietojen poistamista yhteisesti 
ylläpidetystä potilasrekisteristä. 
 
Virke ”Kukin terveydenhuollon ammattihenkilö on itse potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä 
muussa toiminnassaan tuottamilleen potilasasiakirjoille” on epäselvä. 
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