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Alueellinen lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajarekisteri 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 ja tartuntatautilain (1227/2016) mu-

kainen potilastietoihin liittyvä henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonanto-

velvollisuus. 

 

1 Rekisterin nimi Moniresistenttien mikrobien kantajarekisteri 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus 

Posti-/käyntiosoite Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki 

Puhelin 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

3.1 Rekisteriasioidenhoitaja 

 

3.2 Tietosuojavastaava 

Ylilääkäri infektiolääkäri Elina Kärnä
 

 

Hygieniahoitaja Anneli Panttila 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

Puh. 06 415 4111, tietosuojavastaava(at)epshp.fi 

4 Rekisterin käyttötarkoitus Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ylläpitää alueellista rekisteriä lääkkeille 

erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajista näiden mikrobien esiin-

tymisen seuraamiseksi ja niiden leviämisen ehkäisemiseksi sekä rekiste-

riin merkittyjen henkilöiden oman hoidon tarkoituksenmukaiseksi 

järjestämiseksi. Rekisteriin kerätään seurantatiedot myös koronavirus 

COVID-19 positiivisista ja heille altistuneista. (Tartuntatautilaki 

1227/2016, 37 § ja 39 §)  

5 Rekisterin tietosisältö Rekisteriä ylläpidetään Neotiden SAI -tietojärjestelmässä, johon tallenne-

taan: 

– Potilaan henkilötiedot 

– Potilaan tila; mikrobi, tyyppi, toteamistapa, SPA 

– Löydös, jos tiedossa 

– Tartunnan alkuperä, jos tiedossa 

– Potilassiirrot 

– Koronavirus COVID-19 seurantatiedot (em. lisäksi potilaan oireet, 

sairastumispäivä, yhteystiedot, Covid riskitekijät, altistumisaika ja -

paikka sekä karanteenitiedot). 

6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

– Mikrobiologian laboratorio 

– Toiset sairaanhoitopiirit 

– Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilaskertomus 

7 Tietojen luovutukset Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi 

salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 1 momentin nojalla valtakun-

nallisesta tartuntatautirekisteristä saamiaan tietoja kunnan tartunta-

taudeista vastaavalle lääkärille siinä laajuudessa kuin se on kunnan tar-

tuntatautien torjuntatyöhön kuuluvien tehtävien vuoksi välttämätöntä, 

veripalvelulain (197/2005) 2 §:ssä tarkoitetulle veripalvelulaitokselle tai 

verikeskukselle siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä veren välityk-

sellä leviävän tartunnan ehkäisemiseksi sekä kudos- ja elinsiirtoja toteut-

tavalle terveydenhuollon toimintayksikölle siinä laajuudessa kuin se on 
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välttämätöntä siirrännäisen välityksellä leviävän tartunnan ehkäisemisek-

si. (Tartuntatautilaki 1227/2016, 40 §) 

8 Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talous-

alueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista lupaa. 

9 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietojen käyttö on rajattu käyttöoikeuksin 

osa-alueisiin ja käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Re-

kisteritietojen käyttöä valvotaan. 

10 Rekisteröidyn tarkastus-

oikeus  

Potilaalla tai säädetyin edellytyksin hänen huoltajallaan tai edunvalvojal-

laan on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa tiedot. 

 

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö esitetään henkilökohtaisesti lääkärille 

tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle tai pyyntö lähetetään 

omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennettuna 

Seinäjoen keskussairaalan sairauskertomusarkistoon. 

 

Tiedot voidaan toimittaa myös sähköisesti luettavassa muodossa rekiste-

röidyn pyynnöstä. 

 

Jos tarkastusoikeus evätään, potilaalle annetaan kirjallinen todistus pää-

töksestä, jossa on mainittu syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 

11 Tiedon korjaaminen Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentu-

nut tieto korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Potilaan kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta rekisteritietoja voidaan 

oikaista, poistaa tai täydentää annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Kielteisestä päätöksestä on annettava rekisteröidylle todistus kirjallisesti. 

Päätöksessä on mainittava kieltäytymisen syyt, joiden vuoksi vaatimusta 

ei ole hyväksytty. 

12 Rekisterin ylläpito Rekisterin tietoja säilytetään ainoastaan käyttötarpeen vaatiman ajan, 

jonka jälkeen tiedot hävitetään. 

13 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Moniresistenttien mikrobien kantajarekisteriin ei sisälly profilointia muil-

ta osin kuin siten, että rekisteriin kuuluvat potilaat ovat lääkkeille erittäin 

vastustuskykyisten mikrobien kantajia tai koronavirus COVID-19 positii-

visia tai altistuneita.  

 

Moniresistenttien mikrobien kantajarekisteriin ei sisälly automaattista 

päätöksentekoa.  

 


