
 

Omaissiirto- ja pre-potilaat 
Informointi 8.6.2018 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
2016/679 (EU tietosuoja-asetus) 

    

    

1 Rekisterinpitäjä Nimi: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 
Osoite: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Stenbäckinkatu 9 
PL 100, 00029 HUS 
 
Yhteystiedot 

Puhelinvaihde 09 4711 
Kirjaamon telefax 09 471 75500,  
kirjaamon sähköposti keskuskirjaamo@hus.fi 
postiosoite: 
HUS keskuskirjaamo 
PL 200, 00029 HUS 
 

2 Rekisterin 
vastuuhenkilö 

Satu Haaranen-Vepsäläinen 

3 Tietosuojavastaava Petri Hämäläinen 
kehittämispäällikkö 
postiosoite:  
PL 440 
HUS palvelukeskus 
00029 HUS 
sähköposti: petri.hamalainen@hus.fi 
 

4 Yhteystiedot 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Satu Haaranen-Vepsäläinen p. 0504287275 
Satu Vire p. 0504279552 

5 Rekisterin nimi OMAISSIIRTO- JA PRE-POTILAAT 
 

6 Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

 
- potilaan tutkimuisen ja hoidon järjestäminen, suunnittelu, 

toteutus, seuranta ja laadunvalvonta 
- terveydenhuollon toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta ja 

arviointi 
 

7 Henkilötietojen 
käsittelyn perusta 

Edellä kuvattu henkilötietojen käsittelu perustuu mm. seuraaviin 
säädöksiin: 

- EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artiklan 1 c) ja e) kohdat 
- terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 
- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 

käsittelystä 9.2.2007/159 
- erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062 
- arkistolaki 23.9.1994/831 
- laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 
- laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 
- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 

30.3.2009/298 

mailto:keskuskirjaamo@hus.fi
mailto:petri.hamalainen@hus.fi


8 Rekisterin 
tietosisältö 

- osoite- ja puhelintietoja 
- diagnoosit 
- nimet, henkilötunnukset, sukulaisuussuhde 

 

9 Säännönmukaiset 
tietolähteet 

- HUS:n oman toiminnan kautta hoidon yhteydesä  
- rekisteröidyiltä itseltään 
- viranomaisilta 
- henkilötiedot väestörekisterikeskukselta 
- muilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä 

10 Henkilötietojen 
vastaanottajaryhmät 

- omaissiirtoja koskevia tietoja luovutetaan elinsiirtotoimistoon 
(Meilahden tornisairaala, 1.krs, elinsiirtotoimisto, PL 340, 00029 
HUS) 

- pre-listan tietoja luovutetaan toimintaohjelmakokouksessa 
dialyysiyksiköihin 

11 Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja luovutetaan pääasiassa potilaan jatkohoidosta vastaaville 
terveydenhuollon toimitayksiköille seuraavilla edellytyksillä: 

- Potilaslain (17.8.1992/785) mukaisesti potilaan suostumuksella 
- Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) perusteella silloin, kun 

potilas on informoitu sairaanhoitopiirin yhteisestä 
potilastietorekisteristä eikä potilas ole kieltänyt tietojensa 
luovuttamista 

- Potilastiedon arkiston kautta potilaan suostumuksella 
 

 

12 Tietojen 
säilytysaika 

Toistaiseksi. 

13 Rekisteröidyn 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

 Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin 15 artikla 
o rekisteröity voi tehdä kirjallisen tietopyynnön omista 

tiedoistaan 

 Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla) 
o rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 

 Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla) 
o rekisteröity voi vaatia rekisterin käyttötarkoituksen 

kannalta turhan tai väärän tiedon poistamista 

 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla) 
o rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka 

käsitellään aina tapauskohtaisesti 

 Oikeus vastustaa käsittelyä (21 artikla) 
o rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka 

käsitellään aina tapauskohtaisesti 

 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla) 
o rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka 

käsitellään aina tapauskohtaisesti 
 
 
Potilas voi ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön, eli Meilahden 
kolmiosairaala, nefrologian poliklinikka, PL 372, 00029 HUS 
 

14 Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 

Ei siirretä. 
 
 
 

15 Rekisterin 
suojauksen periaatteet 

 

A Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot  



- rekisteriin on myönnetty 3 henkilölle pääkäyttäjaoikeudet 
(sh Johanna Takala, sh Mira Sirén ja os.siht. Satu Vire) 

 
B Manuaalinen aineisto 

- kaikki aineisto kerätään potilaan sairauskertomusteksteistä 
 

16 Oikeus tehdä 
valitus 
valvontaviranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, 
erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa 
tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan EU tietosuoja- asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 
 
Valvontaviranomaisen tiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700  
Faksi: 029 56 66735  
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
 

 

 


