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Ensihoidon rekisteriseloste 

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

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

24.10.2012 päivätyn rekisteriselosteen. 

 

1 Rekisterin nimi Ensihoitorekisteri 

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 

 

Ensihoitokeskuksen osastonylilääkäri 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

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

4 Rekisterin käyttötarkoitus Ensihoidon kenttäjohtamisen ja ensihoitotoimenpiteiden organisointi ja 

toteuttaminen sekä niissä tarvittavien tietojen hallinta, laskutuksen sekä 

palvelutasopäätöksen toteuman seuranta. 

5 Rekisterin tietosisältö Kenttäjohtamisjärjestelmän ja ensihoitotoimenpiteiden tiedot:  

 ensihoitopalvelun yksiköiden paikka- ja statustiedot 

 hätäkeskuksen hälytystiedot (hätäkeskusviestin sisältö, mm. tie-

dot hälytyksen kohteena olevasta potilaasta) 

 hoitotilanteessa syntyvät tiedot, mm. potilaan henkilötiedot, tulo-

tilanne ja toimenpiteet 

 laskutus 

 palvelutasopäätöksen toteuman seuranta 

6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

Ensihoitokertomuksen merkinnöistä vastaa ensihoidon henkilöstö sekä 

ulkopuolinen palveluntarjoaja toteuttaessaan ensihoitoa. 

 

Kenttäjohtamiseen tarvittavat tiedot saadaan automaattisesti Virve-

verkon kautta. 

 

Henkilötiedot haetaan viikoittain Effican henkilörekisteristä. 

7 Tietojen luovutukset Ei säännönmukaisia luovutuksia sivullisille. 

 

Palvelutasopäätösten toteuman seurantatietoihin on rajattu pääsy sisäi-

sen verkon kautta. Nämä tiedot eivät sisällä yksilöityä potilastietoa. 

 

Ensihoitokertomuksen tiedot tallennetaan sairaanhoitopiirin potilastieto-

järjestelmän kautta käytettäväksi hoitosuhteen vaatimassa laajuudessa. 

 

Tietoja luovutetaan palveluntarjoajalle (9lives) ensihoitopalvelun sekä 

kiireettömän siirtokuljetuksen toteuttamiseksi. Siirto toteutetaan välittä-
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mällä tiedot hätäkeskuksen kautta palveluntarjoajan palvelimelle. 

8 Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talous-

alueen ulkopuolelle. 

9 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Tietoja käsittelevää henkilöstöä 

koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. 

 

Virve-verkon kautta välittyviä tietoja käyttää vain Ensihoitokeskuksen 

kenttäjohto tehtäviensä vaatimassa laajuudessa. Ensihoitokertomusta 

järjestelmän kautta käyttää Ensihoidon henkilöstö hoidon vaatimassa 

laajuudessa. 

 

Tietojen suojaus on toteutettu sisäisessä verkossa sijaitsevalla palveli-

mella, palvelintilojen kulunvalvonnalla, henkilökohtaisilla käyttäjätunnuk-

silla ja salasanoilla sekä henkilöstön perehdyttämisellä ja koulutuksella. 

Lisäksi tietojen käyttöä valvotaan säännöllisesti. 

10 Rekisteröidyn tarkastus-

oikeus  

Potilaalla tai säädetyin edellytyksin hänen huoltajallaan tai edunvalvojal-

laan on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa tiedot. 

 

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö esitetään ensihoidon osastonylilääkä-

rille tai pyyntö lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaaval-

la tavalla varmennettuna sairaanhoitopiiriin. 

 

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. Rekisteri 

tietosisältöineen ja säilytysaikoineen kuvataan sairaanhoitopiirin arkis-

tonmuodostussuunnitelmassa. 

13 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Ensihoidon rekisterin ylläpitoon ei sisälly profilointia tai automaattista 

päätöksentekoa. 

 


