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KYS MAAKUNNALLISTEN DIGIHOITOPOLKUPILOTTIEN YHTEISREKISTERINPITÄJYYDEN
SELOSTE JA TIETOSUOJASELOSTE
1. Osapuolet
Seuraavat Osapuolet käsittelevät henkilötietoja digihoitopolkujensa toteuttamiseksi.
(1) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (“KYS”)
Kuopion yliopistollinen sairaala
(2) Kuopion kaupunki (“Kuopio”)
Perusturva ja terveydenhuolto
(3) Varkauden kaupunki (“Varkaus”)
Varkauden terveyskeskus
(4) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (“Ylä-Savo”)
2. Käsiteltävät henkilötiedot ja tarkoitus
Kukin Osapuoli käsittelee omien potilaidensa ja työntekijöidensä henkilötietoja
digihoitopolkujen toteuttamiseksi.
Käsiteltäviä henkilötietoja ovat tietosuojaselosteelta tarkemmin ilmenevät tiedot, kuten
nimitiedot.
Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta
https://www.psshp.fi/sairaanhoitopiiri/materiaalipankki/rekisteriselosteet

3. Vastuunjako
Osapuolet käsittelevät henkilötietoja yhteisellä alustalla digihoitopolkujen toteuttamiseksi.
Osapuolet ovat sopineet, että kukin Osapuoli vastaa itsenäisesti mm. seuraavista velvoitteista:
• Tietosuojalainsäädännön edellyttämä seloste käsittelytoimista
• Tietosuojaperiaatteiden toteuttaminen
• Käsittelyn oikeusperusteen arviointi
• Rekisteröityjen informointi käsittelystä
• Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen
• Riskiarvioinnista (vaikutustenarviointi yhteistyössä, mikäli tarpeen)
• Henkilötietojen tietoturvallisuusloukkausten käsittely
Osapuolet ovat sopineet yhteisesti keskeistä noudatettavista tietoturvamenettelyistä. Lisäksi
Osapuolet toimivat yhteistyössä lokitietopyyntöjen käsittelyssä. Mikäli henkilötietoja joskus
tulisi tarpeen siirtää EU/ETA-maiden ulkopuolelle, Osapuolet sopivat tästä yhteisesti.

4. Rekisteröidyn oikeudet
Voit käyttää oikeuksiasi suhteessa jokaiseen Osapuoleen, mikäli Osapuoli käsittelee
henkilötietojasi.
Voit tehdä pyynnön oikeuksiesi käyttämiseksi Osapuolen tietosuojavastaavalle.
Oikeuksistasi kerrotaan tarkemmin tietosuojaselosteella.

KYS MAAKUNNALLISTEN DIGIHOITOPOLKUPILOTTIEN TIETOSUOJASELOSTE, JOLLA
INFORMOIDAAN YHDESSÄ TAPAHTUVASTA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ
1. REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjinä toimivat KYS, Varkauden kaupunki, Ylä-Savon SOTE ja Kuopion kaupunki
Yhteisrekisterinpitäjien yhteystiedot KYS maakunnallinen diabetesdigihoitopolkupilotti;
-

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), PL 100, 70029 KYS, Y-tunnus 0171495-3

-

Varkauden kaupunki, PL 208, 78201 Varkaus, Y-tunnus 0173416-1

-

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, PL 4, 74101 Iisalmi, Y-tunnus 2265875-1

-

Kuopion kaupunki, PL 228, 70101 Kuopio, Y-tunnus 01714507

KYS maakunnallinen sepelvaltimotautidigihoitopolkupilotti;
-

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), PL 100, 70029 KYS, Y-tunnus 0171495-3
Kuopion kaupunki, PL 228, 70101 Kuopio, Y-tunnus 01714507

2. REKISTERINPITÄJIEN YHTEYSTIEDOT JA YHTEYDENOTOT REKISTERINPITÄJÄÄN
Rekisterinpitäjien tietosuojavastaavat:
-

Kuopion yliopistollinen sairaala: tsv(at)kuh.fi, p. 044 7176894
Varkauden kaupunki terveydenhuolto; Sanna Kaskivirta, sanna.kaskivirta(at)varkaus.fi, puh
044 444 2466
Ylä-Savon SOTE; Arja Rönkä, arja.ronka(at)ylasavonsote.fi, puh 040 5752678
Kuopion kaupunki perusturva ja terveys; tietosuojavastaava(at)kuopio.fi, puh 044 718 6103

Maakunnallisen diabetes digihoitopolun yksiköiden yhteyshenkilöt
-

KYS; sairaanhoitaja Erja Huttunen, p. 044 717 5020
Varkauden kaupunki; sairaanhoitaja Mirja Jaakkila, p. 044 444 2588
Kuopion kaupunki; lääkäri Minna Lonka, p. 017 186 725
Ylä-Savon SOTE; sairaanhoitaja Tiina Kauppinen, p. 040 481 3327

Maakunnallisen sepelvaltimotauti digihoitopolun yhteyshenkilöt
-

KYS; sairaanhoitaja Katja Soininen, p. 044 717 2592
Kuopion kaupunki; sairaanhoitaja Annikki Sutinen, p. 017 186 725

3. REKISTERIN NIMI
1. KYS maakunnallisten digihoitopolkujen potilasrekisteri
2. KYS maakunnallisten digihoitopolkujen käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN LAINMUKAISUUS
Henkilötietoja käsitellään maakunnallisten digihoitopolkujen pilottien toteuttamisen yhteydessä.
Pilotissa käsitellään potilaiden henkilötietoja sekä terveyttä koskevia tietoa. Piloteissa käsitellään
niihin osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden henkilötietoja.
Digihoitopolkupilottiin osallistuvat potilaat antavat suostumuksensa pilottiin osallistumisesta.
Digihoitopolun tietoja käsitellään potilaan hoitamisen ja hoidon järjestämisen tarkoituksessa.
Osa digihoitopolulle syötetyistä tiedoista siirretään kunkin rekisterinpitäjän omaan potilasrekisteriin.
Pilottiin osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja käsitellään käyttäjien
tunnistamiseksi, potilaan hoidon mahdollistamiseksi sekä lokitietovalvonnan yhteydessä.
Potilaiden henkilötietojen ja terveyttä koskevien tietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.
Terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattaminen.
Lisätietoja kunkin rekisterinpitäjän potilasrekistereistä ao. linkeistä:
-

KYS tietosuojaseloste
Varkauden kaupunki tietosuojaseloste
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tietosuojaseloste
Kuopion kaupunki tietosuojaseloste (Harjulan sairaala)
Kuopion kaupunki tietosuojaseloste (Nilsiän terveysasema)

Lisätietoja kunkin rekisterinpitäjän ammattilaisen käyttäjärekisteristä on organisaatiokohtaisessa
tietosuojaselosteessa, joka löytyy organisaation intranet-sivulta.
-

KYS
Kuopion kaupunki
Ylä-Savo SOTE kuntayhtymä
Varkauden kaupunki

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Digihoitopolkupiloteissa käsitellään seuraavia potilaiden henkilötietoja:
-

nimi
sukupuoli
henkilötunnus
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
asiointikieli
terveyttä koskevat tiedot

Digihoitopolkupiloteissa käsitellään seuraavia terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja:
-

nimi
organisaatio

-

työsähköpostiosoite
lokitiedot

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Potilasasiakirjoja säilytetään Potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) ja sen liitteen mukaisesti
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 298/2009 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®).
Digihoitopolun päiväkirjojen ja muiden tiedonkeruulomakkeiden tietoja säilytetään 12 vuotta niiden
laatimisesta.
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Potilaan tunnistautumistiedot saadaan palveluun rekisteröityessä Digi- ja väestötietoviraston
väestötietojärjestelmästä. Henkilötietoja ja terveyttä koskevia tietoja saadaan myös
rekisterinpitäjän potilasrekisteristä ja potilaalta itseltään.
Terveydenhuollon ammattilaisten kirjautumistiedot välittyvät varmennekorttikirjautumisessa.

8. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Potilastietoja käsittelevät potilaan hoitoon osallistuvat hoidosta vastaavan rekisterinpitäjän
terveydenhuollon ammattilaiset.
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden henkilötietoja käsittelevät digihoitopolku-palvelun
ylläpitäjät sekä rekisterinpitäjien tietosuojavastaavat lokivalvonnan yhteydessä. KYSillä ja sen
tietosuojavastaavalla on rekisterinpitäjien pilottisopimuksen nojalla pääsy henkilötietojen
käsittelijänä pilotin eri rekisterinpitäjien käyttölokitietoihin.
9. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU;n tai ETA-alueen ulkopuolelle
10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Terveyskylän kirjautumista edellyttävät palvelut (digihoitopolut) sijaitsevat palomuurein suojatussa
ympäristössä. Ympäristön ylläpidossa on otettu huomioon asiamukaiset tietoturvaan liittyvät
käytännöt, esimerkiksi haittaohjelmien torjunta ja säännölliset tietoturvapäivitykset.
Terveyskylän digihoitopolut on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeudet on
annettu niille rekisterinpitäjien työntekijöille ja järjestelmän ylläpitotehtävissä toimiville henkilöille,
joilla on oikeus tietojen käsittelyyn työtehtävissään pilotin ajan. Osallistuvalle henkilöstölle on
laadittu kirjalliset ohjeet henkilötietojen käsittelystä.
11. PROFILOINTI
Henkilötietoja ei käytetä profilointitarkoituksiin

12. PYSYVÄ SÄILYTYS
Digihoitopolulle kirjattuja tietoja ei säilytetä pysyvästi. Potilasrekisteriin siirrettyjä potilastietoja
säilytetään potilasasiakirja-asetuksessa ja sen liitteessä määritetty lakisääteinen aika (osassa
pysyvä säilytys).

13. REKISTERÖIDYN OIKEUS TARKASTAA TIEDOT
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja käsitellään ja oikeus saada kopio
tiedoista. Tarkastuspyyntö KYS maakunnallisen polun sisällöstä tulee tehdä kirjallisesti tämän
tietosuojaselosteen kohdan 2 mukaisesti. Suosittelemme rekisterinpitäjien tarjoaman
tarkastuspyyntölomakkeen käyttämistä. Rekisterinpitäjillä on käytössä sekä sähköinen että
paperinen tarkastuspyyntölomake. Tutustu tarkemmin rekisterinpitäjien sivuilta.
-

KYS; Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö (https://www.psshp.fi/suojattu-sahkoposti)
Varkaus; Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
(https://www.varkaus.fi/varkauden-kaupunki/turvallisuus/tietoturva-ja-tietosuoja/tietopyynnöt)
Ylä-Savon SOTE; Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
(https://www.ylasavonsote.fi/oikeutesi-tietosuojassa)
Kuopio.fi; Henkilötietojen tarkastuspyyntö (https://www.kuopio.fi/henkilotietojen-kasittely)

14. REKISTERÖIDYN OIKEUS VAATIA TIEDON OIKAISEMISTA, POISTAMISTA TAI
KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA SEKÄ SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMISTA
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjaamaan häntä koskeva rekisterissä oleva virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Digihoitopolkuun rekisteröitynyt potilas pystyy itse
korjaamaan yhteystietojaan kirjautumisen yhteydessä. Rekisteritietojen korjaamispyyntö tehdään
toimittamalla kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 mukaisesti,
yksilöimällä sekä korjaustarve että korjaamisen peruste. Suosittelemme rekisterinpitäjien
tarjoaman korjaus-/oikaisupyyntölomakkeen käyttämistä.
-

KYS; Potilasrekisteritietojen oikaisupyyntö (https://www.psshp.fi/suojattu-sahkoposti)
Varkaus; Muutospyyntölomake
(https://www.varkaus.fi/varkauden-kaupunki/turvallisuus/tietoturva-ja-tietosuoja/tietopyynnöt)
Ylä-Savon SOTE; Muutoslomake (https://www.ylasavonsote.fi/oikeutesi-tietosuojassa)
Kuopio; Muu henkilötietopyyntö (https://www.kuopio.fi/henkilotietojen-kasittely)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä
esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity potilas odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa
oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa ja keskeyttää pilotin milloin tahansa ottamalla yhteyttä
pilotin yhteyshenkilöön. Pilotissa syntyneitä terveyttä koskevia potilastietoja ei voida poistaa, koska
niitä käsitellään rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen perusteella ja lainsäätämin säilytysajoin.
Digihoitopolulle kuvattuja tietoja säilytetään 12 vuotta niiden laatimisesta.

15. REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, joka toteutetaan
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

16. REKISTERÖIDYN OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle (Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL
800, 00521 Helsinki), mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta (EU 679/2016).

17. LISÄTIETOA REKISTERÖIDYN OIKEUKSISTA
Rekisteröidyn oikeuksista on säädetty Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU
679/2016) ja sitä täydentävässä ja täsmentävässä kansallisessa tietosuojalaissa (1050/2018).
Ohjeita oikeuksien käyttämiseen saa rekisterinpitäjien tietosuojavastaavilta. Tietosuojavaltuutetun
toimisto julkaisee verkkosivuillaan www.tietosuoja.fi tietoa rekisteröidyn oikeuksista ja antaa
toimintaohjeita oikeuksien käyttämiseen.

