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TIETOA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYSTÄ
POTILASVAHINKOLAUTAKUNNASSA

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE
Potilasvahinkolautakunta on itsenäinen potilasvahinkoasioita käsittelevä asiantuntijaelin, jonka
toiminta
perustuu
potilasvahinkolakiin
ja
asetukseen
potilasvahinkolautakunnasta.
Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on korvauksen hakijan, Potilasvakuutuskeskuksen, terveydentai sairaanhoitotoimintaa harjoittavan tai korvausten erottelua vaativan vakuutuslaitoksen pyynnöstä
antaa ratkaisusuositus korvausasiassa sekä tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä antaa
lausunto tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa korvausasiassa.
Ratkaisusuosituksen
pyytäjän
/
vahingonkärsineen
yksilöintitiedot
tallennetaan
Potilasvahinkolautakunnan sähköiseen asiakirjahallintajärjestelmään. Potilasvahinkolautakunnan
asiakirjahallintajärjestelmän käyttötarkoitus on lautakunnan käsiteltäväksi saatettujen asioiden
hallinnointi. Sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän ylläpidosta vastaa Triplan Oy.
Asiakirjahallintajärjestelmään merkitään tiedot lautakunnan käsiteltäväksi saatetuista asioista ja
käsittelyn toimenpiteistä. Rekisteritietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty.
TIETOLÄHTEET
Potilasvahinkolautakunnalla on oikeus saada käsiteltävänään olevan asian selvittämiseksi
tarpeelliset tiedot viranomaiselta, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalta,
vahingonkärsineen tai muun korvauksenhakijan työnantajalta, eläke- tai vakuutuslaitokselta,
eläkesäätiöltä sekä työttömyyskassalta sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta tai
henkilörekisteritietojen luovuttamisesta muualla säädetään.
TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN VASTAANOTTAJARYHMÄT
Tietoja luovutetaan lautakunnan käsiteltävänä olevan asian osapuolille, joita ovat vahingonkärsinyt,
Potilasvakuutuskeskus,
hoitolaitos,
vakuutuksenottaja
(sairaanhoitopiiri,
itsenäinen
ammatinharjoittaja, Lääkäriliitto).
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella (JulkL) ja lain nimenomaisen
säännöksen perusteella Valviralle, Eduskunnan oikeusasiamiehelle, Oikeuskanslerille ja
Finanssivalvonnalle voidaan luovuttaa niiden valvontatehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot.
Lautakunta voi asian selvittämiseksi pyytää arvion lautakunnan omalta lääkäriltä tai lautakunnan
pysyväksi asiantuntijaksi nimitetyltä henkilöltä. Lautakunnalla on oikeus kuulla myös muita kuin
pysyväksi asiantuntijaksi nimitettyjä asiantuntijoita. Asiantuntijalle luovutetaan lausunnon
laatimiseen tarvittavat tiedot.

TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Tiedot
säilytetään
arkistolaissa,
arkistolaitoksen
arkistonmuodostamissuunnitelmassa määritetyn ajan.

määräyksessä

ja

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHISI
Sinulla on oikeus saada jäljennös itseäsi koskevista potilasvahinkolautakunnan diaariin tai
asiakirjahallintajärjestelmään
tallennetuista
tiedoista
osoittamalla
pyynnön
potilasvahinkolautakuntaan.
Jos pyynnöstä kieltäydytään, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 315
00181 HELSINKI
OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
Sinulla on oikeus vaatia itseäsi koskevien tietojen korjaamista, mikäli ne ovat virheellisiä,
tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Korjauspyynnössä tulee esittää tiedon etsimiseen ja
korjaamiseen tarpeelliset tiedot. Huomaa kuitenkin, että potilasasiakirjamerkintöjen
korjaamisvaatimukset tulee osoittaa hoitopaikkaan, jossa rekisterimerkinnät on tehty. Yksilöity ja
perusteltu tietojen korjausvaatimus tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen:
Potilasvahinkolautakunta
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 315
00181 HELSINKI
VALITUSOIKEUS
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.
TIETOSUOJAVASTAAVA
Lisää tietoa henkilötietojesi käsittelystä saat halutessasi lautakunnan tietosuojavastaavalta.
Potilasvahinkolautakunta
Tietosuojavastaava
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
Puhelin
0207 434343
Sähköposti potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

