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Alueellinen silmänpohjakuvausrekisteriseloste 

 

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

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

1.4.2011 päivätyn rekisteriselosteen. 

 

 

1 Rekisterin nimi Alueellinen silmänpohjakuvausrekisteri 

2 Yhteisrekisterinpitäjät ja 

vastuuhenkilöt 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus 

Posti-/käyntiosoite Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki 

Puhelin 06 415 4111 

Rekisterin vastuuhenkilö: 

Silmätautien ylilääkäri Juha Hagman 

Rekisterin yhteyshenkilö: 

Silmänpohjien valokuvaseurannasta vastaava sairaanhoitaja 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

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

 

Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus 

Alvar Aallon katu 9 C, PL 229 

60101 Seinäjoki 

Puh. 06 416 2111 (vaihde) 

Rekisterin vastuuhenkilöt: 

Johtava ylilääkäri Tiina Perä 

Tietosuojavastaava (terveydenhuolto) Marita Kojola 

Puh. 06 425 8075, marita.kojola(at)seinajoki.fi 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 

Hallintoaukio, PL 100 

61801 Kauhajoki 

Puhelin 06 2413 2000 (vaihde) 

Rekisterin vastuuhenkilöt: 

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä 

Tietosuojavastaava Petri Borén 

Puh. 040 194 0894, petri.boren(at)seutupalvelukeskus.fi 

 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 

Kärrytie 1 

61300 Kurikka 

Rekisterin vastuuhenkilöt: 

Vastuu- ja yhteyshenkilö 

Johtava ylilääkäri Elina Majapuro (terveydenhuolto) 

Tietosuojavastaava sama kuin sairaanhoitopiirissä 

 

Järvi-Pohjanmaan perusturva 

Lääkärintie 1  

62900 Alajärvi 

Puhelin 06 2412 2254 

Rekisterin vastuuhenkilöt: 

Terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis (terveydenhuolto) 

Tietosuojavastaava sama kuin sairaanhoitopiirissä 
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Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 

Kauppatie 127 A, 62200 Kauhava 

Puhelin 06 2412 450 

Rekisterin vastuuhenkilöt: 

Johtava ylilääkäri Heidi Ojala 

Tietosuojavastaava sama kuin sairaanhoitopiirissä 

 

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä 

PL 31 

63300 Alavus 

Puhelin 06 2525 1201 

Rekisterin vastuuhenkilöt: 

Hallintoylilääkäri Erkki Kesti 

Tietosuojavastaava sama kuin sairaanhoitopiirissä 

 

Lapuan terveyskeskus  

Sairaalantie 3  

62100 Lapua 

Rekisterin vastuuhenkilöt: 

Johtava ylilääkäri Martti Luomala 

Tietosuojavastaava sama kuin sairaanhoitopiirissä 

3 Rekisterin käyttötarkoitus Diabeetikkojen säännöllinen silmänpohjakuvaus sairaanhoitopiirin 

alueen terveyskeskuksissa 

– sokeritaudin aiheuttamien verkkokalvomuutosten seulomiseksi ja 

seuraamiseksi 

– tarvittavien silmänpohjahoitojen järjestämiseksi oikea-aikaisesti. 

4 Rekisterin tietosisältö Potilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta, kuvauspäivämäärä, ensim-

mäisellä kuvauskerralla annettu Tk-ID-tunnus, joka pysyy samana 

myöhemmissäkin kuvauksissa. DM-kuvauslähetteessä olevat diabe-

teksen taustatiedot. 

5 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

Potilaan ilmoittamat tiedot sekä terveyskeskuksen potilaan diabetesta 

koskevat lähetetiedot. 

6 Tietojen luovutukset Palaute/seurantasuunnitelma silmänpohjakuvauksesta lähetetään 

terveyskeskuksen lähettävälle/diabeteksen hoidosta vastaavalle lää-

kärille. Tarvittaessa palaute toimii lähetteenä silmätautien poliklini-

kalle. 

 

Potilaan suostumuksella kuvamateriaali saa olla sekä terveyskeskuk-

sen että keskussairaalan käytössä. 

7 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan ta-

lousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista lupaa. 

8 Rekisterin suojauksen peri-

aatteet 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. 

 

Silmänpohjakuvaushoitaja hoitaa kuvaukset kiertävällä kameralla ter-

veyskeskuksissa sovittuina päivinä. Kamera on kuvaushoitajan käy-

tössä ja valvonnassa. 

 

Kuvaushoitaja siirtää terveyskeskuksissa otetut digitaaliset kuvat Ete-
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lä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelimelle, silmätautien yksikön-

verkkolevylle, josta ne ovat tarvittaessa käytettävissä potilaan hoidos-

sa. 

Potilastietoja ovat niiden esitysmuodosta riippumatta oikeutettuja 

käsittelemään vain ne henkilöt, jotka rekisterinpitäjän toimeksiannos-

ta suorittavat rekisterin käyttötarkoituksenmukaisia tehtäviä tai toi-

mivat näiden toimeksiannosta. 

9 Rekisteröidyn informointi Potilaita informoidaan kuvauksen yhteydessä. 

10 Rekisteritietojen säilytys, 

arkistointi ja hävittäminen 

Silmänpohjakuva-arkistossa olevat kuvat säilytetään STM:n antamien 

säilytysaikaohjeiden mukaan. 

 

Lähete/palautelomakkeet arkistoidaan asianomaisissa terveyskeskuk-

sissa tai tarvittaessa keskussairaalassa STM:n antamien säilytysaika-

ohjeiden mukaan. 

 

Kuvaushoitaja arkistoi lomakekopiot ID- numerojärjestykseen map-

piin ja poistaa edellisen kopion. 

 

Asiakirjat hävitetään niin, etteivät ne joudu missään käsittelyvaihees-

sa asiattomien käsiin. 

11 Rekisteröidyn tarkastusoi-

keus 

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, onko rekisterissä häntä koskevia 

tietoja ja jos tietoja on, oikeus tarkastaa tietonsa. 

 

Rekisteröidyn pyytämät tiedot voidaan toimittaa myös sähköisesti 

luettavassa muodossa rekisteröidyn pyynnöstä. 

 

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö esitetään henkilökohtaisesti lääkä-

rille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle tai pyyntö lähete-

tään omakätisesti allekirjoitettuna sairaalan sairauskertomusarkis-

toon. Jos tarkastusoikeus evätään, potilaalle annetaan kirjallinen to-

distus päätöksestä, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoi-

keus on evätty. 

12 Tiedon korjaaminen Rekisteröidyn kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta rekisteritietoja 

voidaan oikaista, poistaa tai täydentää annettujen ohjeiden mukaises-

ti. 

 

Kielteisestä päätöksestä on annettava rekisteröidylle todistus kirjalli-

sesti. Päätöksessä on mainittava kieltäytymisen syyt, joiden vuoksi 

vaatimusta ei ole hyväksytty. 

13 Profilointi ja automaattinen 

päätöksenteko 

Silmänpohjakuvauksen toteuttamiseen ei sisälly profilointia muilta 

osin kuin siten, että kuvausten kohderyhmänä ovat diabeetikot. 

 

Silmänpohjakuvausten toteuttamiseen ei sisälly automaattista pää-

töksentekoa. 

 


