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1. Rekisterin nimi Provet-eläinlääkäriohjelmistot ja KliniQ-eläinlääkäriohjelmisto (kunnaneläin-

lääkäreiden potilastietojärjestelmät) 

2. Rekisterin pitäjä Kalajoen kaupunki, hyvinvointipalvelut, ympäristöterveydenhuolto, eläinlää-

kintähuolto 

Kukin kunnaneläinlääkäri toimii itsenäisenä rekisterin pitäjänä. 

3. Yhteyshenkilö rekis-

teriä koskevissa asi-

oista 

Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja 

puh: 044-4691 460 

inkeri.eronen@kalajoki.fi 

4. Henkilötietojen kä-

sittelyn tarkoitus/re-

kisterin tarkoitus 

Rekistereitä käytetään kunnaneläinlääkäreiden asiakastietojen ja eläimiä 

koskevia potilastietojen tallentamiseen. Henkilörekisteriä käytetään asiakas-

tietojen ylläpitoon ja seurantaan sekä asiakasmaksujen käsittelyyn.  

Kunnaneläinlääkärin velvollisuudesta laatia ja säilyttää tutkimiaan ja hoita-

miaan eläimiä koskevat potilasasiakirjat säädetään eläinlääkärinammatin 

harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 15§:ssä.  

Asiasta säädetään tarkemmin maa-ja metsätalousministeriön potilasasiakir-

jojen laatimisesta ja säilyttämisestä antamassa asetuksessa (6/EEO/2000). 

Eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 21§:ssä säädetään eläin-

lääkärin velvollisuudesta pitää kirjaa eläimille antamistaan ja annettavaksi 

määräämistään lääkkeistä. Tarkempia määräyksiä kirjanpitoa koskien anne-

taan asetuksilla. 

5. Rekisterin tietosi-

sältö 

Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä annetun maa-ja metsäta-

lousministeriön asetuksen 3§:n mukaan potilaskortistoon on merkittävä hoi-

dettuja 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 an-

nettua lääkitystä koskevien tietojen lisäksi ainakin eläimen omistajan tai hal-

tijan nimi. Käytössä olevat eläinlääkäriohjelmistot kirjaavat myös osoitteen. 

Lisäksi rekisteriin merkitään tiedot myönnetyistä todistuksista ja annetuista 

lausunnoista sekä perityistä maksuista ja tarvittaessa laskutusta varten tar-

vittavat tiedot. 
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6. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat asiakkaat, valtakunnalliset eläinrekiste-

rit, kunnaneläinlääkäreille toimitetut asiakirjat ja näytteitä tutkineet labora-

toriot. 

7. Säännönmukaiset 

tietojen luovutukset 

ja tietojen siirto EU:n 

tai Euroopan talous-

alueen ulkopuolelle 

Tietoja laskutuksesta voidaan luovuttaa kirjanpitäjille ja maksuhäiriöiden yh-

teydessä perintätoimenpiteitä suorittaville. 

Provet Net-potilastietojärjestelmää käyttävät eläinlääkärit voivat tarkastella 

toistensa kirjaamia asiakastietoja ja eläinten potilastietoja. 

Tilastotietoja hoidettujen potilaiden määristä ja käyntien ajankohdista eläin-

lajeittain ja kotipaikkakunnittain ilman asiakkaan nimi- ja osoitetietoja käyte-

tään ympäristöterveydenhuollon hallinnossa palvelualueen toiminnan seu-

raamista ja toiminnan raportointia varten. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin ylläpito-

järjestelmät ja suo-

jauksen periaatteet 

Tietokantoja säilytetään ulkoisten palveluntarjoajien hallinnoimissa tieto-

kannoissa, joita käytetään internet-yhteyden kautta. Tietokannat on suo-

jattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  

 

9. Tarkastusoikeus ja 

tarkastusoikeuden 

toteuttaminen 

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan 

saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei re-

kisterissä ole häntä koskevia tietoja. 

Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 15§:n mukaisesti eläi-

men omistajalla on oikeus saada potilasasiakirjoista omistamaansa eläintä 

koskevat kaikki potilastiedot. 

Tietoja pyydetään ensisijaisesti tiedot rekisteriin merkinneeltä kunnaneläin-

lääkäriltä. Jos tietojen pyytäjällä ei ole tiedossa, kuka kunnaneläinlääkäristä 

tiedot on rekisteröinyt, tietopyynnön voi osoittaa ympäristöterveydenhuol-

lon johtajalle. 

Yritystä tai yhteisöä koskevia tietoja voi pyytää ensisijaisesti sähköpostitse 

kunnaneläinlääkäriltä etunimi.sukunimi@kalajoki.fi tai osoitteesta elainlaa-

kari@kalajoki.fi. 

Yksityistä henkilöä koskevia tietoja pyytävän on esitettävä pyyntö omakäti-

sesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa 

tai henkilökohtaisesti käymällä joko kunnaneläinlääkärin vastaanotolla tai 
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ympäristöterveydenhuollon johtajan toimistolla os. Kalajoentien5, 85100 Ka-

lajoki. Käynnistä tulee sopia etukäteen. 

Kukin kunnaneläinlääkäri toimii itsenäisenä reksiterinpitäjänä. Kalajoen kau-

pungin mahdollisuudet avustaa sellaisten rekisteritietojen tarkastamisessa, 

joiden osalta rekisterinpitäjä ei enää ole Kalajoen kaupungin palveluksessa, 

ovat rajalliset. 

Lisätietoja reksitereistä antaa ympäristöterveydenhuollon johtaja. 

10. Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia reksiterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen 

kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henki-

lötiedon oikaisua, poistamista tai täydentämistä. 

Virheellisestä, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta voi ilmoittaa re-

kisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen etunimi.sukunimi@kalajoki.fi tai 

elainlaakari@kalajoki.fi  tai postitse Kalajoen kaupunki, Ympäristöterveyden-

huolto, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki. Saatuaan tiedon henkilötiedon vir-

heestä, puutteellisuudesta tai vanhentuneisuudesta rekisterinpitäjä korjaa 

tiedon 

 


