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Potilastietorekisterin käyttäjärekisterin rekisteriseloste 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen käyttäjälokitietoihin liitty-

vä henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

21.5.2012 päivätyn rekisteriselosteen, joka on käsitelty sairaanhoitopiirin Yhteistoimintaneuvostossa 

9.5.2012 § 11. 

 

1 Rekisterin nimi Potilastietorekisterin käyttäjärekisteri 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus 

Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki 

Puhelin 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

3.1 Rekisteriasioidenhoitaja 

 

 

3.2 Tietosuojavastaava 

Johtajaylilääkäri 

 

Tietohallintojohtaja ja tietoturvavastaava (teknisen toteutuksen osalta) 

Tietosuojavastaava (tietosisällön ja tietojen käyttämisen osalta) 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

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

4 Rekisterin käyttötarkoitus Käyttäjärekisterin käyttötarkoitus on potilastietorekisterin sisältämien 

tietojen suojaaminen ja tietohuolto. Tämän käyttötarkoituksen mukaises-

ti rekisterin tietoa käytetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin potilas-

tietorekisterin sekä EP-Potti -potilastietojärjestelmän käyttöoikeuksien 

määrittämiseen, käyttöoikeuksien käytön seurantaan, asiattoman käytön 

etsimiseen, asiallisen käytön todentamiseen sekä epäiltyjen väärinkäyttö-

tapausten selvittämiseen sekä potilaan tiedonsaantioikeuden toteuttami-

seen. 

 

Käyttäjärekisteri perustuu Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen, 

lain potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §:n, lain sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 19 

ja 20 §:n, lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 11 ja 18 

§:n sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista 

(298/2009) 24 §:n sekä lain yksityisyyden suojasta työelämässä 

(759/2004) säännöksiin, joissa kuvataan rekisterinpitäjän velvollisuutta 

suojata salassa pidettäviä tietoja, potilasta hoitavan oikeus käsitellä poti-

lasasiakirjoja, velvollisuus kerätä tietoja potilastietorekisterin tietojen 

käsittelystä sekä velvollisuus antaa tietoja potilaalle hänen tietojensa 

käsittelystä. 

5 Rekisterin tietosisältö ja 

hakutekijät 

Käyttäjärekisteri on looginen rekisteri, joka koostuu potilastietoja sisältä-

vien järjestelmien, tietokantojen ja vastaavien käyttäjä-, käyttöoikeus- ja 

tietojen käsittelytiedoista sekä käyttäjän työvuoro-, työsuhde- tai työaika-

leimaustiedoista. 

 

Käyttöoikeustietoihin tallennetaan käyttäjän ja hänen käyttöoikeuksiensa 

yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, kuten käyttäjätunnus, henkilötunnus, 
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organisaatiotiedot, käyttäjäroolit ja käyttöoikeuksien voimassaolo. 

 

Käyttäjän käyttäessä potilastietojärjestelmiä syntyy automaattisesti tieto-

jen käsittelytietoa (käyttäjälokitietoa) siitä, mitä tietoa, milloin ja miten 

käyttäjä on katsonut ja käsitellyt. Käyttäjän hoitosuhde potilaaseen var-

mistetaan potilastietojärjestelmässä automaattisesti. Mikäli hoitosuhdetta 

ei voida varmistaa, käyttäjän tulee antaa erityinen syy ennen potilasker-

tomuksen avautumista. Erityisen syyn käyttöä valvotaan erikseen. 

 

Asiakirjojen hakutekijöitä ovat: 

- käyttäjän henkilötunnus, yksilöity käyttäjätunnus 

- organisaatio-, rooli- ja käyttäjäryhmätiedot 

6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

Käyttäjärekisterin käyttäjätiedot saadaan työntekijän tai muun tietojärjes-

telmien käyttöoikeuksia hakevan henkilön käyttöoikeuspyynnöstä. Oi-

keus käyttöoikeuteen tarkistetaan ennen sen myöntämistä. 

 

Käyttäjälokitiedot kerätään potilastietojärjestelmiin kirjautumisesta ja 

tietojen käsittelystä järjestelmissä. 

7 Tietojen luovutukset Käyttäjärekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä luovuteta sivul-

lisille ilman lakiin perustuvaa oikeutta. Käyttäjärekisteristä on oikeus 

saada tietoa mm. henkilötietolain perusteella, sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain perusteella tai 

viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Työnan-

tajan edustajalla (johtajaylilääkäri/johtava ylilääkäri) ja tietosuojavastaa-

valla on väärinkäytön epäilyn selvittelyä, tietosuojan valvontaa ja potilaan 

tiedonsaantioikeuden toteuttamista varten oikeus saada tietoa rekisteris-

tä. 

8 Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Ei siirtoja 

9 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Rekisteriä säilytetään ulkopuolisilta suojattuna. Tietohallintojohtajalla on 

tieto rekisterin käyttöön ylläpito- ja valvontatehtävien takia oikeutetuista 

henkilöistä. 

10 Rekisteröidyn tarkastus-

oikeus  

Rekisteröidyllä eli käyttäjärekisteriin merkityllä henkilöllä on henkilötieto-

lain 26 §:n mukaisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on 

talletettu henkilörekisteriin. Tarkastusoikeuden myöntää sairaanhoitopii-

rin johtajaylilääkäri. Teknisen tarkastuksen osalta tarkastusoikeuden 

myöntää tietohallintojohtaja. Tarkastuspyyntö osoitetaan tietohallintojoh-

tajan määrittelemälle henkilölle. 

 

Rekisteröidyn pyytämät tiedot voidaan toimittaa myös sähköisesti luetta-

vassa muodossa rekisteröidyn pyynnöstä. 

 

Jos tarkastusoikeus evätään, henkilölle annetaan kirjallinen todistus pää-

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

11 Tiedon korjaaminen Käyttöoikeustietoja tai tietojen käsittelytietoja ei voi muuttaa jälkikäteen.  
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12 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Lokivalvonnassa käytetään profilointia ja automaattista päätöksentekoa 

asiattoman käytön etsimisessä, asiallisen käytön todentamisessa sekä 

epäiltyjen väärinkäyttötapausten selvittämisessä. 

13 Rekisterin ylläpito Käyttöoikeustiedot ja lokitiedot tulee hävittää, kun ne eivät enää ole tar-

peen asiakastietojen käytön ja luovutuksen lainmukaisuuden seuraa-

miseksi. Potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti käyttäjälokitiedot tulee 

säilyttää eheinä ja muuttumattomina vähintään 12 vuotta niiden syntymi-

sestä. Käyttäjärekisterin tietojen säilytysajat perustuvat Sosiaali- ja ter-

veysministeriön ja arkistolaitoksen antamiin asetuksiin, määräyksiin ja 

ohjeisiin.  

 


