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HEMS tehtävärekisterin ja konsultaatiotietokannan rekisteriseloste 

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

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

30.1.2017 päivätyn rekisteriselosteen. 

 

1 Rekisterin nimi HEMS tehtävärekisteri ja konsultaatiotietokanta 

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 

Johtajaylilääkäri 

 

Ensihoitokeskuksen ylilääkäri 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

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

4 Rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin tietoja käytetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoi-

don lääkäriyksikköpilotin toiminnan tilastoinnissa ja laadunvalvonnassa. 

5 Rekisterin tietosisältö  Potilaan nimi, henkilötunnus, osoitetiedot 

 Tehtävän kiireellisyys, syykoodi, maantieteellinen sijainti ja aikatiedot 

 Tiedot tehtävällä olleesta henkilöstöstä 

 Tilastointia varten luokiteltu tieto onnettomuuden tai sairastumisen 

luonteesta, käytetyistä hoitomenetelmistä ja arvio hoidon vaikutta-

vuudesta. 

 Tieto mihin hoitopaikkaan potilas on kuljetettu 

6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

Hätäkeskukset 

Potilas itse 

Hoitohenkilöstö 

7 Tietojen luovutukset Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. 

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. 

 

Tiedot tallennetaan erillisessä tietoverkossa olevalle hyvin suojatulle pal-

velimelle. Käyttäjät tunnistetaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Kullakin 

käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus käsitellä vain omia tehtäviään. 

10 Rekisteröidyn tarkastus-

oikeus  

Potilaalla ei ole tarkastusoikeutta rekisteriin, koska hän saa pyydettäessä 

vastaavat tiedot potilasasiakirjoistaan. 

11 Tiedon korjaaminen Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentu-

nut tieto korjataan oma-aloitteisesti. 
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12 Rekisterin ylläpito Rekisterin tietojen säilytysaikaa ei ole vielä päätetty, mutta sen tietosisäl-

töä säilytetään vähintään 31.12.2017 saakka, jonka jälkeen tietoja voi-

daan säilyttää tieteellistä tutkimusta varten järjestelmätoimittajan kanssa 

tehtävän erillisen sopimuksen mukaan. 

13 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

HEMS tehtävärekisterin ja konsultaatiotietokantaan ei sisälly profilointia 

muilta osin kuin mitä rekisterin käyttötarkoituksessa mainittu tilastointi 

ja laadunvalvonnan toteuttaminen edellyttää. HEMS-tehtävärekisteriin ja 

konsultaatiotietokantaan ei sisälly automaattista päätöksentekoa. 

 


