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Tartuntatautien alueellisen epidemiaselvitystyön rekisteriseloste 

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

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

26.10.2017 päivätyn rekisteriselosteen. 

 

1 Rekisterin nimi Tartuntatautien epidemiaselvitystyö  

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 Rekisteri sisältää asiakaskohtaisia tietoja tartuntatautilain mukaisista 

yleisvaarallisista tai valvottavista epidemioita aiheuttavista taudeista. Re-

kisteri voi sisältää tietoja myös mahdollisista syyhy, A-streptokokki tai 

vesi- tai ruokamyrkytysepidemioita aiheuttavista tautitapauksista, laito-

sepidemiaselvityksistä tai edellä mainituissa tilanteissa altistuneista hen-

kilöistä. Rekisteriä käyttävät Infektioiden torjunnan toimintayksikön hen-

kilökunta sekä keuhkotautien toimintayksikön nimetty tuberkuloosin 

vastaava hoitaja. Rekisterin tietoja käytetään epidemian selvitystyön vaa-

timassa laajuudessa ja henkilötiedot poistetaan epidemian selvityksen 

loputtua. Selvitysajat perustuvat kansalliseen ohjeistukseen sekä lainsää-

däntöön. 

5 Rekisterin tietosisältö Rekisteriä ylläpidetään yksikön suojatulla verkkolevyllä, sekä osittain 

manuaalisesti selvitystyön ajan, johon tallennetaan: 

– Potilaan henkilötiedot 

– Potilaan tila tarttuvasta taudista. 

– Tartunnan alkuperä, jos tiedossa 

– Hoitoyksikkösiirrot 

– Tartunnalle altistuneiden potilaiden henkilötiedot 

6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

– Mikrobiologian labroratorio tai tarttuvan taudin todennut yksikkö 

– Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilaskertomus.  

7 Tietojen luovutukset Tietoja luovutetaan tartuntatautilain mukaisesti epidemian selvittämisek-

si ja tartunnan jäljittämiseksi mm. tartuntatautien torjunnasta vastaaville 

viranomaisille, kunnan terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontavirano-

maisille, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle, THL:lle ja 

STM:lle sekä sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollolle. Tietoja 

luovutetaan kullekin taholle sen tehtävien vaatimassa laajuudessa. 
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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 käytetään epidemian selvitystyön vaatimassa laajuudes-

sa ja henkilötiedot poistetaan epidemian selvityksen loputtua. Selvitysajat 

perustuvat kansalliseen ohjeistukseen sekä lainsäädäntöön. 

13 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Tartuntatautien epidemiaselvitystyön rekisteriin ei sisälly profilointia 

muilta osin kuin siten, että potilaat ovat tartuntatautien kantajia tai niille 

altistuneita potilaita. 

 

Tartuntatautien epidemiaselvitystyön rekisteriin ei sisälly automaattista 

päätöksentekoa. 

 


