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SAI prevalenssitutkimuksen rekisteriseloste 

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

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. 

 

1 Rekisterin nimi SAI prevalenssitutkimus 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus 

Posti-/käyntiosoite Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki 

Puhelin 06 415 4111 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

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

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

3.1 Rekisteriasioidenhoitaja 

Ylilääkäri infektiolääkäri Elina Kärnä 

 

Hygieniahoitaja Anneli Panttila 

4 Rekisterin käyttötarkoitus Tartuntatautilaki 1227/2016, 17 § edellyttää terveydenhuollon ja sosiaa-

lihuollon toimintayksiköiden torjuvan suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä 

infektioita ja tämä vaatii käytännössä seurantaa. 

 

Edelleen tartuntatautilain 1227/2016 § 36 edellyttää, että sairaanhoito-

piirin kuntayhtymä ylläpitää alueellista hoitoon liittyvien infektioiden re-

kisteriä niiden seurantaa ja torjuntaa varten. Rekisteriin talletetaan tun-

nistetietoina 29 §:ssä tarkoitetut tiedot. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäl-

lä on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä ja korvauksetta alu-

eensa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköistä asiakasta tai 

potilasta koskevat tiedot hoitoon liittyvien infektioiden diagnooseista ja 

aiheuttajista sekä tartunnan kulkuun vaikuttaneista riskitekijöistä ja toi-

menpiteistä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi täydentää tietoja väestö-

tietojärjestelmästä tiedoilla potilaan asuinkunnasta ja -paikasta sekä 

mahdollisesta kuolemasta. 

5 Rekisterin tietosisältö Rekisteriä ylläpidetään Neotiden SAI – tietojärjestelmän prevalenssiosios-

sa, johon tallennetaan: 

- terveyskeskusalue 

- osasto 

- potilaan henkilötunnus ja nimi 

- tieto mistä potilas on tullut hoitoon; esim. koti tai terveydenhuollon 

organisaatio 

- jos potilaalla on ollut leikkaus 30 vrk:n sisällä ja infektio liittyy toi-

menpiteeseen, niin toimenpiteen tiedot tallennetaan 

- eristys- ja mikrobitiedot 

- infektion riskitekijät 

- mikrobilääkitys 

- infektiot ja mikrobilöydökset. 

 

Tietojen syöttämisvaiheessa tallennetut potilaan henkilötunnus ja nimi 

pseudonymisoidaan automaattisesti 60 vrk:n jälkeen. 
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6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin somaattiset osastot 

- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten akuutti- 

ja kuntoutusvuodeosastot 

7 Tietojen luovutukset Terveydenhuollon toimintayksikön ja sosiaalihuollon toimintayksikön on 

annettava salassapitosäännösten estämättä tiedot Terveyden ja hyvin-

voinnin laitokselle ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista 

vastaavalle lääkärille harvinaisesta ja vakavasta hoitoon liittyvien infekti-

oiden ja mikrobilääkkeille erityisen vastustuskykyisten mikrobien epide-

miasta ja epidemiaepäilystä. 

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 säilytetään 10 vuotta, jonka jälkeen tiedot hävitetään. 

13 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

SAI-prevalenssitutkimuksen rekisteriin ei sisälly profilointia, koska rekis-

teriin kuuluvat potilaat valikoituvat sattumanvaraisten tutkimuspäivien 

pohjalta. 

 

SAI-prevalenssitutkimuksen rekisteriin ei sisälly automaattista päätöksen-

tekoa. 

 


