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Tietojärjestelmän nimi 

Pegasos terveystietojärjestelmä 

Tietojärjestelmän vastuutaho 

Sosiaali- ja terveystoimiala 

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –henkilö 

Helsingin kaupunki 
Sosiaali- ja terveystoimiala 
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 
Toinen linja 4A 
PL 6000 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI      
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus 

Tietojärjestelmässä käsitellään potilaan perustietoja, hoidon järjestämiseen liittyviä 
hallinnollisia tietoja, terveyttä ja sairautta koskevia tietoja sekä potilaslaskutustietoja.  
 
Järjestelmän käyttötarkoitus on asiakkaan/potilaan avo- ja vuodeosastohoidon sekä 
terveydenhoidon järjestäminen,  hänen terveyttään, sairauttaan ja toimintakykyään koskevien 
tietojen käsittely, asiakas- ja potilasmaksutietojen käsittely sekä suoritetietojen kerääminen.  
 
 
Tietolähteet 

Potilasrekisterin tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaalta/potilaalta tai hänen 
edustajaltaan saadun tiedon perusteella sekä hoitoyksiköissä syntyneiden tietojen perusteella.  
 
Helsinkiläisten asiakkaiden/potilaiden henkilö- ja osoitetiedot poimitaan väestörekisteristä ja 
muut tarvittavat perustiedot tallennetaan tietojärjestelmiin hoitosuhteen alkaessa. 
Tietojärjestelmiin päivitetään kerran viikossa muuttuneet väestörekisteritiedot. 
 
Tarvittaessa Pegasokseen välitetään tietoa myös potilaan osoitteen perusteella 
karttajärjestelmä Medigisistä määriteltäessä potilaan omaa terveysasemaa.  
 
HUS välittää Pegasos -potilastietojärjestelmään vastaukset konsultaatiopyyntöihin ja HUSissa 
hoidettujen potilaiden loppulausunnot. 
 
Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta 

2001 

Tietojen päivitystiheys 

jatkuva 
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 Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys 

Tietojärjestelmän tiedot ovat salassa pidettäviä.  
(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 24§) 

Tietojärjestelmän julkinen osoite 
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Julkiset tiedot tietoryhmittäin 

Tietojärjestelmä ei sisällä julkisia tietoja. 

Salassa pidettävät tiedot 

Asiakkaan/potilaan perustiedot (henkilö-, yhteys- ja omaistiedot), avo- ja vuodeosastohoitotiedot, 
hänen terveyttään, sairauttaan ja toimintakykyään koskevat tiedot kuten: 
 
- hoidon järjestämiseen liittyvät tiedot (ajanvaraus-, jono- ja hoidonvaraustiedot, käynti- ja 
hoitojaksotiedot) 
- terveyttä ja sairautta koskevat tiedot (lääketieteelliset riskitiedot, toiminta-kykytiedot) 
- laboratorio- ja röntgenpyynnöt sekä -vastaukset, lausunnot ja annetut todistukset, 
konsultaatiopyynnöt- ja vastaukset 
- lähetteet  
- taudinmäärittelyn, hoidon suunnittelun, kulun, seurannan ja arvioinnin tiedot,  hoitopalautteet sekä 
hoidon loppulausunnot  
- asiakaslaskutustiedot 
- kotihoidon suunnitelma- ja toteutustiedot 
- kotipalvelun päätökset 
 
Merkintöjen tekijöiden eli järjestelmän käyttäjien henkilötiedot. 
 
 
 
 


