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Alueellisen apuvälinekeskuksen rekisteriseloste 

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

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

25.1.2012 päivätyn rekisteriselosteen. 

 

1 Rekisterin nimi Alueellisen apuvälinekeskuksen rekisteri 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus 

Posti-/käyntiosoite Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki 

Puhelin 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

3.1 Rekisteriasioidenhoitaja 

 

Tietosuojavastaava 

Johtajaylilääkäri
 

 

Apuvälinekeskuksen vastuuyksikköjohtaja, osastonhoitaja 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

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

4 Rekisterin käyttötarkoitus Rekisteri sisältää tietoja asiakaskohtaisesta apuvälinepalvelusta sekä 

apuvälineisiin liittyviä tuote- ja huoltotietoja. Lisäksi rekisteri sisältää 

tietoja, joita voidaan käyttää apuvälinepalvelun toiminnan suunnitteluun, 

vaikuttavuuden seurantaan, tilastointiin sekä tieteelliseen tutkimustoi-

mintaan. Rekisterin tietoja käytetään myös keskitettyyn apuvälineiden 

hallinnointiin, hankintaan ja laskutukseen. Rekisteriä käyttävät apuväli-

nepäätösten ja lainaussopimusten käsittelijät ja laatijat sekä apuvälinettä 

suunnittelevat, luovuttavat ja huoltavat henkilöt erikoissairaanhoidossa ja 

perusterveydenhuollossa. Rekisterin tietoja käytetään apuvälinepalvelun 

toteuttamisen vaatimassa laajuudessa. 

5 Rekisterin tietosisältö Rekisteriä ylläpidetään Effector Apuvälinepalvelut -tietojärjestelmässä, 

johon tallennetaan: 

– Potilaan nimi 

– Henkilötunnus 

– Yhteystiedot, sotainvalidi- ja vakuutusyhtiötiedot 

– Diagnoosi 

– Apuvälinepäätökset 

– Lainaustiedot 

– Apuvälineen yksilöintinumero 

– Apuvälineen tuote-, hinta- ja huoltotiedot 

6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

– Potilaan ilmoittamat tiedot 

– Tieto apuvälineen tarpeesta 

– Lähete 

– Erikoissairaanhoidon- ja perusterveydenhuollon potilaskertomus. 

 

Potilaalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimittaa tietoja rekisterinpitä-

jälle. Tietojen antamatta jättäminen saattaa estää potilaan apuvälinepal-

velun toteuttamisen. 
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7 Tietojen luovutukset Tietoja luovutetaan potilaskohtaisesti tarvittaessa Valtiokonttorille, va-

kuutuslaitoksille ja muille tahoille erityislainsäädännön perusteella. 

Potilaan suostumuksella potilaslain mukaisesti, esim. luovutettaessa tie-

toa sairaanhoitopiirin alueelta muuttavista potilaista ja heillä käytössä 

olevista apuvälineistä uuden asuinpaikan sairaanhoitopiiriin. 

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. 

 

Rekisteröidyn pyytämät tiedot voidaan toimittaa myös sähköisesti luetta-

vassa muodossa rekisteröidyn 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 tietojen säilytysajat perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön 

ja arkistolaitoksen antamiin asetuksiin, määräyksiin ja ohjeisiin. Alueelli-

sen apuvälinekeskuksen rekisteri tietosisältöineen ja säilytysaikoineen 

kuvataan sairaanhoitopiirin arkistonmuodostussuunnitelmassa. 

13 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Apuvälinepalvelun rekisterin ylläpitoon ei sisälly profilointia muilta osin 

kuin, että kaikki asiakkaat ovat potilaita, jotka tarvitsevat apuvälineitä. 

 

Apuvälinepalvelun rekisteriin ei sisälly automaattista päätöksentekoa. 

 


