
VIITASAAREN KAUPUNKI                                                                                      22.2.2021(Laadittu / päivitetty) 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Keskitie 10, 44500 Viitasaari www.viitasaari.fi (014) 4597 411 
S i v u  | 1 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

ELÄINLÄÄKINNÄN ASIAKAS- JA POTILASREKISTERI 
 

1. YLEISTÄ 
 

Tämä dokumentti on osa Viitasaaren kaupungin rekisterinpitäjänä tuottamaa EU:n Tietosuoja-asetuksen (EU) 
2016/679 edellyttämää informointi- ja osoitusvelvoitetta. Kunnan verkkosivuillaan tarjoaman yleistiedon lisäksi, kunta 
kuvaa tässä dokumentissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tarkentavat tiedot rekisterin osalta. Tämä dokumentti 
katselmoidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. 
  

2. ROOLIT JA VASTUUT 
 

Rekisterinpitäjä Viitasaaren kaupunki / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi (isäntäkunta) 
Sopijakunnat, joita rekisteri koskee: Viitasaari, Pihtipudas, Saarijärvi, Kannonkoski, 
Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi  
Kukin kunnaneläinlääkäri toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä. 

Y-tunnus 0208573 - 0 

Osoite Keskitie 10, 44500 Viitasaari 

Vastuut  Vastaa tämän dokumentin henkilötietojen ajantasaisuudesta rekisteröidyiltä ja 
muilta säännönmukaisilta tietolähteiltä saamiensa tietojen perusteella. 

 Informoi rekisteröityjä tällä dokumentilla sekä muilla tarpeellisilla menetelmillä 
ja viestintävälineillä. 

 Ylläpitää kokonaiskuvaa henkilötietojen käsittelytoimista (Seloste henkilötieto-
jen käsittelytoimista). 

 

Rekisterin yhteyshenkilö Saija Vehmas / Vastaava eläinlääkäri 

Osoite Keskitie 10, 44500 Viitasaari 

Sähköposti saija.vehmas@viitasaari.fi 

Puhelin (044) 459 8923 

Vastuut  Toimii rekisteröidyn ensisijaisena yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa. 
 Rekisteriä koskevat tiedustelut ja oikaisupyynnöt osoitetaan rekisterin yhteys-

henkilölle. 
 
 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAINMUKAISUUS 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Rekistereitä käytetään kunnaneläinlääkäreiden asiakastietojen ja eläimiä 
koskevia potilastietojen tallentamiseen. Henkilörekisteriä käytetään asiakastie-
tojen ylläpitoon ja seurantaan sekä asiakasmaksujen käsittelyyn. 

Henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuus (oi-
keusperuste) 

Kunnaneläinlääkärin velvollisuudesta laatia ja säilyttää tutkimiaan ja hoitamiaan 
eläimiä koskevat potilasasiakirjat säädetään eläinlääkärinammatin harjoittami-
sesta annetun lain (29/2000) 15§:ssä. 
Asiasta säädetään tarkemmin maa-ja metsätalousministeriön potilasasiakirjojen 
laatimisesta ja säilyttämisestä antamassa asetuksessa (6/EEO/2000). 
Eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 21§:ssä säädetään eläinlääkä-
rinvelvollisuudesta pitää kirjaa eläimille antamistaan, annettavaksi määräämis-
tään, luovuttamistaan sekä hävittämistään. Tarkempia määräyksiä kirjanpitoa 
koskien annetaan asetuksilla. 

 
 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIEDON ELINKAARI 
 

Tietosisältö 
 Rekisteröityjen ryhmät 
 Henkilötietojen ryhmät 

 Henkilöt (rekisteröidyt) ovat kunnaneläinlääkäreiden kanssa asioivia henkilöitä. 

http://www.viitasaari.fi/
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Rekisteriin 
tallennettavat tiedot 

Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä annetun maa-ja metsätalous-
ministeriön asetuksen 3§:n mukaan potilaskortistoon on merkittävä hoidettuja 
eläimiä koskevien tietojen lisäksi eläimen tai eläinten omistajan ja 
haltijan nimi sekä yhteystiedot. 
Eläinlääkärin lääkekirjanpidosta annetun maa-ja metsätalousministeriön 
asetuksen mukaan eläinlääkärin lääkekirjanpitoon merkitään eläintä ja annettua 
lääkitystä koskevien tietojen lisäksi ainakin eläimen omistajan tai haltijan 
nimi. Käytössä olevat eläinlääkäriohjelmistot kirjaavat myös osoitteen. 
Lisäksi rekisteriin merkitään tiedot myönnetyistä todistuksista ja annetuista 
lausunnoista sekä perityistä maksuista ja tarvittaessa laskutusta varten tarvitta-
vat tiedot. 

Henkilötiedon elinkaari Tietoja ei poisteta toistaiseksi rekisteristä. 
 

 
 

5. TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET 
 

Tietolähteet Säännönmukaisia tietolähteitä ovat asiakkaat, valtakunnalliset eläinrekisterit, 
kunnaneläinlääkäreille toimitetut asiakirjat ja näytteitä tutkineet laboratoriot. 

Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja laskutuksesta voidaan luovuttaa kirjanpitäjälle ja maksuhäiriöiden yhtey-
dessä perintätoimenpiteitä suorittaville.  
 
Potilastietojärjestelmää käyttävät eläinlääkärit voivat tarkastella toistensa kirjaa-
mia asiakastietoja ja eläinten potilastietoja. 
 
Tilastotietoja hoidettujen potilaiden määristä ja käyntien ajankohdista eläinlajeit-
tain ja kotipaikkakunnittain ilman asiakkaan nimi- ja osoitetietoja käytetään 
ympäristöterveydenhuollon hallinnossa palvelualueen toiminnan seuraamista 
ja toiminnan raportointia varten. 

Tietojen luovutus EU- ja ETA-
maiden ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

 
 

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄYTÖN VALVONTA 
 

Manuaalinen aineisto Ei manuaalista aineistoa. 

Tietojärjestelmillä 
käsiteltävä aineisto 

Samat tiedot kuten kohdassa 4. Pääsyoikeudet tietohallintojärjestelmän tietoihin 
on toteutettu kunnan pääsynhallintakäytäntöjen mukaisesti. 

Käytön valvonta Rekisterinpitäjä valvoo rekisterin käyttöä. 

 

http://www.viitasaari.fi/

