
 

Kainuun sosiaali- ja  

terveydenhuollon kuntayhtymä 

 

Hallinnollinen ohje 

 

 1 (8) 

 

Laadittu 

 

28.3.2019 

 

Laatija(t): 

Tietoturva- ja 

tietosuojatyöryhmä 
Päivitetty 28.8.2019 

 

Rekisterihallinnon ohje 

 

1 Johdanto 

Tässä ohjeessa määritellään rekisterihallinnon vastuut ja menettelytavat. Rekisterihallinnolla 
tarkoitetaan EU tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijälle säädettyjen 
tehtävien ja vastuiden määrittämistä sekä rekistereitä koskevien päätöksentekovaltuuksien 
määrittämistä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Ohjeen kohderyhmänä ovat 
johtavat viranhaltijat, henkilörekistereiden vastuuhenkilöt ja rekisteriasioita hoitavat henkilöt. 
Kameravalvontarekistereistä on erillinen sisäinen työohje. 
 

2 Rekisterihallinnon vastuut ja tehtävät 

       
2.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän henkilörekisterit ja niiden vastuutahot 

 
Kainuun sotella on seuraavat koko kuntayhtymän kattavat henkilörekisterit ja niiden vastuutahot: 
 

Rekisteri Vastuuhenkilö 

Allogeenisen kantasolusiirron saaneiden potilaiden 

seurantarekisteri 

hematologian erikoislääkäri 

Antibiootti- ja infektiorekisteri infektiolääkäri 

Arkisto- ja tietosuojapalveluiden tietopyyntörekisteri arkistopäällikkö 

Arkisto- ja tietosuojapalveluiden potilastietojen 
korjaamisvaatimuspyyntörekisteri 

arkistopäällikkö 

Asianhallintarekisteri hallintojohtaja 

Baxterin RenaiSoft dialyysiohjelma nefrologian osastonylilääkäri 

Biologisten reumalääkkeiden seurantarekisteri reumatautien osastonylilääkäri 

Dialyysipotilaiden hoidon seuranta Baxterin PatientFlow Analysis 
rekisteri 

nefrologian osastonylilääkäri 

Ensihoito- ja sairaankuljetustehtävien potilasrekisteri ensihoidon vastuulääkäri 

Freseniuksen Fluid Manamegent nefrologian osastonylilääkäri 

Freseniuksen PatientOnLine dialyysiohjelma nefrologian osastonylilääkäri 

Hemodialyysipotilaiden hoidon seurantarekisteri nefrologian osastonylilääkäri 

Hrm-lomasuunnittelu henkilöstöjohtaja 

Kainuun soten julkinen sinfo hallintojohtaja 

Kameravalvontarekisterit (oma ohje) vastuualuepäälliköt 
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tulosyksiköiden esimiehet 

Kehitysvammapalveluiden asiakasrekisteri vammaispalveluiden 

vastuualuepäällikkö 

potilastietojärjestelmän osalta 

erityishuollon poliklinikan 

ylilääkäri 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan kuntoutusohjauksen 
potilasrekisteri 

tulosyksikön ylilääkäri 

kuntoutusohjaaja 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan kuulon apuvälineiden 
seurantarekisteri 

apuvälinepalveluiden 

tulosyksikköpäällikkö 

Kotihoidon asiakasrekisteri kotihoidon vastuualuepäällikkö 

Kuljetusten hallintarekisteri kuljetuspäällikkö 

Kuntoutustutkimuspoliklinikan näkövammaisten apuvälineiden 
seurantarekisteri 

näönkuntoutusohjaaja 

Kuntoutustutkimuspoliklinikan potilasrekisteri  kuntoutusylilääkäri 

Kuntoutustutkimuspoliklinikan psykologin testipöytäkirjarekisteri kuntoutusylilääkäri 

Kuntoutustutkimuspoliklinikan Valtiokonttorin korvaukset 
sotainvalideille myönnettävistä apuvälineistä rekisteri 

apuvälinepalveluiden 

tulosyksikköpäällikkö 

Lapsen huolto- ja tapaamissopimusten rekisteri lapsiperheiden 

sosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Lapsen isyyden selvittämisen rekisteri lapsiperheiden 

sosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri lapsiperheiden 

sosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Lastensuojelurekisteri lapsiperheiden 

sosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Leikkaustoiminnan ohjaus-järjestelmä Opera leikkaus- ja anestesiaosaston 

ylilääkäri 

Lokitietopyyntörekisteri arkistopäällikkö 

Lokitietojen selvityspyyntörekisteri arkistopäällikkö 

Lämmityspistokepaikkojen luovutusrekisteri sairaalainsinööri 
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Lääkevahinkorekisteri potilasasiamies 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinerekisteri apuvälinepalveluiden 

tulosyksikköpäällikkö 

M2 Matka- ja kulunhallintajärjestelmän käyttäjä- ja 
matkustajarekisteri 

henkilöstöjohtaja 

Maakunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri lapsiperheiden 

sosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

MD-Titania henkilöstöpalvelujen rekisteri henkilöstöjohtaja 

Muistutusrekisteri potilasasiamies 

Osasto 7 matalaenergisten murtumapotilaiden seurantarekisteri tulosyksikön ylihoitaja 

Pegasos henkilöstöpalvelujen rekisteri henkilöstöjohtaja 

Perhehoidon rekisteri vammaispalvelun 

vastuualuepäällikkö 

ikäihmisten palvelupäällikkö 

lapsiperheiden 

sosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Perhehoitajarekisteri vammaispalvelun 

vastuualuepäällikkö 

ikäihmisten palvelupäällikkö 

lapsiperheiden 

sosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Perheneuvolan asiakasrekisteri tulosyksikön päällikkö 

Perhetyön ja kotipalvelun asiakasrekisteri lapsiperheiden 

sosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Potilasrekisteri hallintoylilääkäri 

terveysjohtaja 

Potilasvahinkorekisteri potilasasiamies 

ProWellnes diabetesrekisteri sisätautien ylilääkäri 

Radiologian kuva-arkistorekisteri radiologian ylilääkäri 

RAIsoft rekisteri kotihoidon vastuualuepäällikkö 
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Riippuvuuksien hoito-palveluiden asiakasrekisteri vastuualueen ylilääkäri 

Sairaala-apteekin huumausainereseptien seurantarekisteri sairaala-apteekkari 

Sairaala-apteekin potilaskohtainen sytostaattihoidon 

seurantarekisteri 

sairaala-apteekkari 

Sairaala-apteekin tartuntatautien lääkityksen seurantarekisteri sairaala-apteekkari 

Salmilan asiakastietorekisteri lapsiperheiden 

sosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus ja pallolaajennuspotilaiden 
hoidonseurantarekisteri (PCI) 

kardiologian osastonylilääkäri 

Sosiaaliasiamiehen asiakasrekisteri sosiaaliasiamies 

Sosiaalisen luototuksen rekisteriseloste  aikuissosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Sydäntahdistin- ja angiografiapotilaiden hoidonseurantarekisteri kardiologian osastonylilääkäri 

Talous- ja velkaneuvonnan asiakasrekisteri arkistopäällikkö 

Tehohoidon laadunseurantarekisteri teho- ja valvonnan osaston 

ylilääkäri 

Tehohoidon tietojärjestelmä Clinisoft teho- ja valvonnan osaston 

ylilääkäri 

Teknisten palveluiden vuokrasopimusten hallintarekisteri sairaalainsinööri 

Tekonivelpotilaiden hoito-ketjun seurantarekisteri osastonylilääkäri (os7) 

Toimeentuloturvarekisteri aikuissosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Turvapuhelinasiakkaiden rekisteri kotihoidon vastuualuepäällikkö 

Ulkopuolisten urakoitsijoiden työntekijätietojen rekisteri sairaalainsinööri 

Vammaispalvelujen asiakasrekisteri vammaispalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Varusmiessairaanhoidon rekisteri hallintoylilääkäri 

WebPala henkilöstöpalvelujen rekisteri henkilöstöjohtaja 

WebTallennus rekisteri henkilöstöjohtaja 

Välitystilirekisteri aikuissosiaalipalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tulosaluejohtaja 
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asiakasrekisteri (lukutila) 

Ympärivuorokautisten hoivapalvelujen rekisteri ympärivuorokautisten 

hoivapalvelujen 

vastuualuepäällikkö 

2.2 Henkilörekisterin vastuuhenkilön tehtävät  

 
Kohdassa 2.1 mainituilla vastuuhenkilöillä on seuraavat tietosuoja-asetuksessa 
säädetyt velvoitteet 
 

Rekisteri Vastuuhenkilö 

Informointivelvoite Henkilörekisteristä on laadittava kirjallinen 12 artiklan mukainen 
informointi (mukaan lukien 30 artiklan mukaiset käsittelytoimet), joka on 
oltava esim. potilaiden, soten henkilökunnan ja muiden rekisteröityjen 
saatavilla intranetissä ja internet-sivulla. 
 
Informoinnissa kerrotaan, miten rekisteröity voi käyttää asetuksessa 
olevia oikeuksiaan kuten esim. tehdä virheenoikaisuvaatimuksen. 
 
Malli informoinnista on tämän ohjeen liitteenä. 
 

Rekisterin 
yhteyshenkilö 
 

Vastuuhenkilö nimeää henkilörekisterin yhteyshenkilön, jonka tehtävät 
ovat seuraavat: 
· valmistelee rekisterin informoinnin vastuuhenkilölle ja huolehtii siitä, että 
informointi pysyy ajan tasalla 
· toimii rekisterin yhteyshenkilönä silloin, kun 
rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan 
· toimii käytännön yhteyshenkilönä, kun 
tietosuojavastaava tai valvontaviranomainen pyytää selvityksiä tai tietoja 
· valmistelee tietosuoja-asetuksen 24 artiklan 
mukaisen riskien ja vaikutusten arvioinnin 
 
 

Rekisteröidyn 
oikeuksien 
toteuttaminen 
 

Vastuuhenkilö vastaa rekisteröidyn oikeuksista käyttää tietosuoja-
asetuksessa säädettyjä oikeuksiaan kuten esimerkiksi 

 oikeus saada pääsy tietoihin (verrattavissa henkilötietolain 
mukaiseen tarkastusoikeuteen) tai 

 mahdollisuus oikaista virheelliset tiedot tai poistaa rekisterin 
käyttötarkoituksen 
kannalta turhat tiedot 
 

Vastuuhenkilö käsittelee ja tekee päätökset 
seuraavista rekisteröidyn vaatimuksista 

 oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

 oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 

 oikeus tulla unohdetuksi (ei koske lakisääteisiä rekistereitä) 
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Tietopyyntöjen 
käsittely 
 

 
Arkisto- ja tietosuojapalveluyksikön tietopalvelusihteerit hoitavat 
keskitetysti tietopyynnöt. Samalla seurataan tietopyyntöjen 
läpimenoaikoja (EU yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimus) 

Riskien ja 
vaikutusten 
arviointi 
 

Henkilörekisteristä on laadittava kirjallinen tietosuoja-asetuksen 24 
artiklan mukainen riskien- ja vaikutusten arviointi.  
 
Riskiarvio tarkastetaan säännöllisesti ja aina silloin, kun henkilörekisteriin 
kohdistuu merkittäviä muutoksia (esim. järjestelmän tai ohjelmiston 
versiopäivitykset, käyttöoikeuksien olennainen laajentaminen, uusien 
ominaisuuksien tai teknologioiden käyttöönotto). 
 

Rekisterin 
käyttöoikeuksien 
määrittäminen 
 

Vastuuhenkilö hyväksyy vastuullaan olevan 
henkilörekisterin käyttöoikeuksien yleisperiaatteet. 
 

Soten oikeuksien 
turvaaminen 
sopimuksissa 
 

Henkilörekistereitä koskevissa sopimuksissa on 
määritettävä tietosuoja-asetuksen mukaiset vastuut.  

Tutkimusluvat Tutkijalähtöisissä tutkimuksissa pääperiaate on se, että sote toimii 
rekisterinpitäjänä. Ennen tutkimuslupapäätöksen hyväksymistä 
tutkimusluvan myöntävä viranhaltija varmistaa, että tutkimusrekisteristä 
on tehty asianmukainen tietosuojaseloste ja riskien arviointi. 
 

 

2.3 Henkilörekistereitä koskevat erityistehtävät 

 
Kuntayhtymän johtaja 
Kuntayhtymän johtaja antaa rekisterinpitoa ja käyttövaltuushallintaa koskevat yleisohjeet 
ja määrittää henkilörekistereitä koskevat vastuut. 
 
 
Hallintoylilääkäri 

 antaa kirjalliset ohjeet potilasasiakirjojen laatimisesta ja tietoturvallisesta 
käsittelystä 

 määrittää potilastietoja koskevat yleiset käyttövaltuushallinnan periaatteet 

 toimii soten potilasrekisterin kokonaisuuden vastuuhenkilönä (mukaan lukien 
kaikki hoidolliset potilastietojärjestelmät ja rekisterit) 

 myöntää rekisterikohtaiset tutkimusluvat  
 
 

Terveysjohtaja 

 useita soten tulosyksiköitä tai tulosalueita koskevat potilaiden tieto- ja tarkastuspyynnöt 

 useita tulosyksiköitä tai tulosalueita koskevat potilaiden virheellisen tiedon 
oikaisuvaatimukset tai tietojen poistovaatimukset 

 kuolleiden henkilöiden elinaikaisia potilastietoja koskevat asiakirjapyynnöt 

 myöntää rekisterikohtaiset tutkimusluvat  
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Perhepalvelujohtaja 
Perhepalvelujohtaja käsittelee perhepalveluiden asiakasrekisterin osalta 

 määrittää asiakastietoja koskevat yleiset käyttövaltuushallinnan periaatteet 

 toimii soten perhepalvelujen asiakasrekisterin kokonaisuuden vastuuhenkilönä  

 myöntää rekisterikohtaiset tutkimusluvat  
 

Vanhuspalvelujohtaja 
Vanhuspalvelujohtaja käsittelee vanhuspalveluiden asiakasrekisterin osalta 

 määrittää asiakastietoja koskevat yleiset käyttövaltuushallinnan periaatteet 

 toimii soten vanhuspalvelujen asiakasrekisterin kokonaisuuden vastuuhenkilönä  

 myöntää rekisterikohtaiset tutkimusluvat  
 

Henkilöstöjohtaja 

 toimii kaikkien henkilöstöhallintoa palvelevien henkilörekistereiden 
vastuuhenkilönä 

 nimeää henkilöstöhallinnon rekisteriasioita hoitavat henkilöt 

 antaa henkilöstöasioita koskevien tietojen kirjaamista ja käsittelyä koskevat 
yleisohjeet 

 
Hallintojohtaja 

 toimii kaikkien hallintotoiminnan henkilörekistereiden vastuuhenkilönä (mm. 
luottamushenkilörekisteri, asiankäsittelyjärjestelmä) 

 nimeää yleishallinnon rekisteriasioita hoitavan henkilön 

 antaa hallintoasioita koskevien tietojen kirjaamista ja käsittelyä koskevat 
yleisohjeet  

 vahvistaa yleishallinnon rekistereiden käyttöoikeuksien myöntämisen 
periaatteet 

 
Tulosalueiden johtajat 
 

 johtaa, suunnittelee ja kehittää tulosalueensa toimintaa ja hallintoa 
 
Vastuualuepäälliköt ja tulosyksiköiden esimiehet 
 

 varmistaa että henkilökunta tuntee rekisterien käytön ja sisällön 

 on vastuuyksikkönsä tai vastuualueensa henkilörekistereiden vastuuhenkilö (esim. 
asiakas/potilastietojärjestelmät, tutkimusrekisterit ja laaturekisterit) 

 
Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri 
Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri vastaa potilasrekisterin osana 
tartuntatautilain (2227/2016, 36 - 38 §) velvoittamista rekistereistä. Tunnistetietoja 
säilytetään vain niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen vuoksi välttämätöntä ja 
tapauskohtaiset rekisterit hävitetään heti kun ne eivät ole tartunnan torjunnan 
kannalta välttämättömiä. 
 
Tietohallintojohtaja 

 huolehtii siitä, että Kainuun soten tietohallinnon ylläpitämät tietojärjestelmät ja palvelut 
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toteutetaan tietoturvallisesti 
 
Arkistopäällikkö/tietosuojavastaava 

 antaa rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle sekä henkilötietoja 
käsitteleville työntekijöille tietoja ja neuvoja EU tietosuoja-asetuksen 
ja muiden tietosuojasäännösten mukaisista velvollisuuksista 

 seuraa tietosuoja-asetuksen noudattamista ja raportoi poikkeamista rekistereiden 
vastuutahoille 

 antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja 
valvoo sen toteutusta 35 artiklan mukaisesti 

 tekee yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa 

 toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä, 
mukaan lukien 36 artiklan mukainen ennakkokuuleminen ja tarvittaessa 
kuuleminen muista mahdollisista kysymyksistä. 

 
 

3 Sovelletut säädökset 
 
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. 
 

4 Yhteystiedot ja lisätiedot 

 
 

Arkistopäällikkö/tietosuojavastaava 
Puh. 044 797 0165 
sähköposti: tietosuojavastaava@kainuu.fi  

 tietosuojakysymykset, ohjaus ja neuvonta 
 
Tiedonhallinnan suunnittelija 
Puh. 044 797 4255 
Sähköposti: tuija.haataja@kainuu.fi 

 ohjeen päivitys 
 
Arkisto- ja tietosuojapalvelut 
Puh. 044 748 1812 
Sähköposti: sote.arkisto@kainuu.fi  
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