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Potilastietorekisteriseloste 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen potilastietoihin liittyvä 

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

1.4.2011 päivätyn potilasrekisteriselosteen. 

 

1 Rekisterin nimi Potilastietorekisteri  

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 Osarekistereiden asioi-

denhoitajat 

 

3.3 Tietosuojavastaava 

Johtajaylilääkäri 

 

Sairaanhoitopiirin arkistopäällikkö 

 

Osarekisterin vastuuhenkilö on kuvattu osarekisteriluettelossa. 

 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

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

4 Rekisterin käyttötarkoitus  Potilaan hoidon toteuttaminen ja toteuttamisen organisointi. Näihin kuu-

luvat tiedon käyttötarkoitukset ovat potilaan terveydentilan arviointi, po-

tilaan hoidon tarpeen arviointi, potilaan hoidon suunnittelu ja ajoitus, 

potilaan hoito, potilaan hoidon toteutumisen arviointi, sairauden kulun 

seuranta, potilaan hoidon kustannusten tai hoidon laskutusperusteen 

selvittäminen sekä hoidon ja hoitoprosessin kehittäminen. Rekisteriä 

käytetään lisäksi käyttäjälokitietojen valvontaan, valtakunnalliseen ter-

veydenhuollon tilastointiin, tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen. 

5 Rekisterin tietosisältö ja 

hakutekijät 

 

Potilaan nimi ja henkilötunnus, yhteystiedot, tutkimuksen ja hoidon kan-

nalta välttämättömät tiedot terveydentilasta. 

 

Potilasmaksuasioiden käsittelyssä tarvittavia sekä tilastoinnin ja tutki-

muksen kannalta välttämättömiä tietoja. 

 

Potilaalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimittaa tietoja rekisterinpitä-

jälle. Tietojen antamatta jättäminen saattaa estää potilaan tehokkaan 

hoidon toteuttamisen. 

 

Asiakirjojen hakutekijöitä ovat: 

- potilaan henkilötunnus 

6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

 

Väestörekisterikeskuksesta väestörekisteritiedot, potilas itse, potilaan 

huoltaja, lähiomainen, muu läheinen tai laillinen edustaja, suoritetut tut-

kimukset ja toimenpiteet: lähettävä terveydenhuollon toimintayksikkö, 

ammatinharjoittaja tai potilaan suostumuksella muu tutkimus- tai kun-

toutuslaitos. Tietolähteenä voi olla myös asiakkaan käyttämä sähköinen 

tai mobiiliasiointi. 

7 Tietojen luovutukset Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti: 
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 terveydenhuollon valtakunnallisiin ja alueellisiin lakisääteisiin rekisterei-

hin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksiin, viranomaisille ja 

muille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saantiin. Tietoja luovute-

taan: 

– potilaalle, 

– potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella omalle 

lääkärille, lähettäneelle lääkärille ja jatkohoitopaikkaan, 

tarvittaessa laskuihin liittyvät tiedot potilaan kotikunnan tervey-

denhuoltoon ja maksuhäiriötapauksissa perintätoimenpiteiden 

hoitajalle, 

– asianosaiselle, jolla on asianosaisuusoikeus tiedonsaantiin. 

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 

 

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä.  Tietoja käsittelevää henkilökuntaa 

koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. 

 

Potilastietoja saavat käsitellä vain potilaan hoitoon tai siihen liittyviin 

tehtäviin osallistuvat henkilöt. Hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osal-

listuvat henkilöt saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa 

kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. 

 

Sähköiset potilastiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja näiden tietojen 

käyttöä valvotaan. 

 

Potilasasiakirja-arkistossa ja tietokonesaleissa on kulunvalvonta ja ovien 

sähkölukitus. Yksiköissä ja poliklinikoilla asiakirjat säilytetään valvotuissa 

tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa. 

 

Henkilökunta perehdytetään ja taitoja ylläpidetään tietosuojan ja tietotur-

van täydennyskoulutuksissa. 

 

Potilastietorekisterin 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 

sairaalan sairauskertomusarkistoon tai avohoitoyksikköön. 

 

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 Muut rekisteröidyn oi-

keudet 

Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentu-

nut tieto korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Potilaan kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta rekisteritietoja voidaan 
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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. 

 

Potilaalla on tietyin edellytyksin oikeus rajoittaa henkilötietojen käsitte-

lyä, vastustaa käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja 

vaatia tietojen poistamista siten kuin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU 

2016/678) on säädetty. 

 

Potilaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen kä-

sittelyyn milloin tahansa. 

Potilaalla on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus val-

vontaviranomaiselle. 

12 Rekisterin ylläpito Rekisterin tietojen säilytysajat perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön ja 

arkistolaitoksen antamiin asetuksiin, määräyksiin ja ohjeisiin. Potilastieto-

rekisteri osarekistereineen ja säilytysaikoineen kuvataan sairaanhoitopiirin 

arkistonmuodostussuunnitelmassa. 

Potilasasiakirjat hävitetään pääsääntöisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta. 

 

Potilasasiakirjojen säilytysajoista säädetään tarkemmin sosiaali- ja ter-

veysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen (298/2009) liit-

teessä. 

13 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Potilastietoihin kohdistuvaa automaattista profilointia käytetään potilaan 

hoidon järjestämisessä mm. siten, että järjestelmä asettaa potilaan mah-

dolliseen riskiryhmään potilastietojen tai esitietolomakkeella annettujen 

tietojen perusteella. Profilointi ei johda automaattisten päätösten synty-

miseen. Profiloinnista syntyvää aineistoa käytetään ainoastaan potilaan 

hoitoon osallistuvien henkilöiden toimesta, jotka tekevät päätöksen syn-

tyneen aineiston oikeellisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä hoidon 

järjestämisessä. 

 

Potilaiden henkilötietoihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa. 

 


