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1. Rekisterinpitäjä 

 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
PL 100, 70029 KYS 
0171495-3 
 
2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteydenotot rekisterinpitäjään 

 
Juuso Tamminen, kehittämisylilääkäri, puh. 044 717 2111  

 
Auli Mikkonen, tietosuojavastaava, puh. 0447176894 
 
3. Rekisterin nimi 

 
OmaKys-palvelun rekisteri 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn lainmukaisuus 

 
OmaKYS-palvelun käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja ylläpito. OmaKys-
palvelussa ylläpidetään henkilötietoja, jotka syntyvät KYSin asiakkaiden (myöh. Käyttäjän) asioi-
dessa OmaKYS-verkkoasiointiportaalissa. 
 
OmaKYS-palvelussa hallinnoidaan Käyttäjän itsestään kirjaamia tai Hänen puolestaan, Suomi.fi –
valtuutettu (”valtuutettu asiakas”), kirjattuja terveydentila- sekä muita tietoja. 
 
Käyttäjän palveluun kirjaamia henkilötietoja käytetään asiakkaan sähköisessä asioinnissa. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Käyttäjän antama suostumus. Rekisteröidyn ottaessa 
OmaKYS-palvelun käyttöönsä, rekisteröity antaa suostumuksen sähköiseen asiointiin, joka kattaa 
OmaKYS-palvelun käytön sekä hoitoon liittyvien tekstiviestien vastaanoton ja siinä tapahtuvalle hen-
kilötietojen käsittelylle. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 

 
Rekisterissä ylläpidetään KYS asiakkaiden itse OmaKYS-palveluun syöttämiä tietoja. 
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OmaKYS-palveluun voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja: 
- Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot: henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
- Asiakkaan tai asiakkaan puolesta asioivan tallentamat terveystiedot (ks. PSSHP:n potilasrekisterin 
tietosuojaseloste). 
- Suostumus palvelun käyttöön 
- Muita Käyttäjän antamia suostumuksia 
 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisterin tietoja voidaan siirtää erilliseen potilastietojärjes-
telmään. 
 
Palvelussa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin asiakkaille tarjotaan mahdollisuus asioida sähköisesti 
sekä käyttää sähköistä alustaa, joka on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin asiakkaan itsensä tai val-
tuu-tetun asiakkaan ylläpitämä asiakkaan henkilökohtaisia terveystietoja sisältävä tiedosto. Palvelun 
kaut-ta ei synny potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoittamaa hoitosuhdetta ja potilas-
tietoja lukuun ottamatta asiointipalvelua silloin, kun palvelussa on vastaajana terveydenhuollon am-
mattihen-kilö. (ks. PSSHP:n potilasrekisterin tietosuojaseloste). 
 
6. Henkilötietojen säilytysaika 

 
Rekisteritietoja säilytetään 12 vuoden ajan. Tämän jälkeen kaikki asiakasta koskevat rekisteritiedot 
hävitetään. 
 
7. Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Säännönmukaisina tietolähteenä ovat väestörekisteritiedot, asiakkaan ja valtuutetun asiakkaan sekä 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmien antamat tiedot. 
 
8. Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset 

 
Käytttäjän suostumuksella Hänen Palveluun syöttämiään terveystietoja voivat käyttää häneen hoi-
tosuhteessa olevat rekisterinpitäjän työntekijät (ks. PSSHP:n potilasrekisterin tietosuojaseloste). 
Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle. 
Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelytehtäviä teknisen ylläpidon ja käyttäjätietojen 
toimittamisen osalta erillisen tietosuojalainsäädännön mukaisen sopimuksen perusteella. 
Ei säännönmukaista tietojen luovutusta. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn nimenomaisella 
suostumuksella tai viranomaisille, joilla on siihen lakisääteinen oikeus. Tietoja ei luovuteta EU:n tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 
 
9. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle 

 
- 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
 
10. Rekisterin suojauksen periaatteet 
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Asiakkaiden sähköisen asioinnin järjestelmän käyttö edellyttää asiakkaan tai valtuutetun asiakkaan 
vahvaa tunnistautumista. Tähän käytetään suomi.fi-tunnistautumista, joka on kansalaisille tarkoitettu 
verkkotunnistusjärjestelmä. Asiakkaat ja valtuutetut asiakkaat kirjautuvat tietokoneen tai mobiililait-
teen selaimella sovellukseen OmaKYS--palvelun sivuilla olevan linkin kautta käyttäen joko pankin 
antamia henkilökohtaisia tunnuksia, mobiilivarmennetta tai sähköistä henkilökorttia. Terveydenhuol-
lon ammattihenkilöt voivat käyttää palvelun ammattilaisosioita Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sisä-
verkosta ja heiltä edellytetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin käyttövaltuushallinnan käytäntöjen 
mukaisia käyttöoikeuksia sekä tunnistautumista. Henkilötietoja järjestelmässä käsittelevät vain asia-
kas itse, valtuutettu asiakas sekä terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on tietojen käsittelyyn oi-
keus. Järjestelmän käyttöä sekä henkilötietojen käsittelyä valvotaan järjestelmän lokien avulla sään-
nöllisesti. Sovelluksen rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa ympäristössä Pohjois-Savon sairaanhoi-
topiirin palveluntuottajalla. Sähköisen asioinnin käyttäjän ja palvelun välinen tietoliikenne käyttää sa-
lattua yhteyskäytäntöä eli SSL-suojausprotokollaa (https). 
Manuaalista aineistoa ei ole. 
Terveydenhuollon asiakirjat säilytetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti (ks. potilasrekisteri-
seloste). 
 
11. Profilointi 

 
- 
Tietoja ei käytetä profilointitarkoituksiiin. 
- 
 
 
12. Pysyvä säilytys 

 
- 
Terveydenhuollon asiakirjat arkistoidaan säilytetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti (ks. po-
tilasrekisteriseloste). 
Terveydenhuollon asiakirjat arkistoidaan säilytetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti (ks. po-
tilasrekisteriseloste). 
 
13. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tiedot 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tu-
lee tehdä kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä 
luovuttamasta tietoja tietosuojalainsäädännössä määritellyin perustein. Tällöin rekisteröidylle toimi-
tetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kieltäytyminen perustellaan. Tarkastusoikeuden käyttä-
minen on lähtökohtaisesti maksutonta tietosuojalainsäädännössä määritellyin rajauksin. 
Käyttäjä voi toimittaa Palvelussa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevan lokitietopyynnön re-
kisterinpitäjän tietosuojavastaavalle. 
 
14. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 
sekä suostumuksen peruuttamista 
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan häntä koskeva rekisterissä oleva virheellinen, tarpee-
ton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, 
rekisteröidyn tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 mukaisesti, 
yksilöimällä sekä korjaustarve että korjaamisen peruste. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia re-
kisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity 
odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 
 
Mikäli henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekiste-
röidyllä oikeus peruuttaa milloin tahansa tämä suostumus 
 
15. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä 
kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilö-
tietoihin siltä osin, kun tietojen käsitteleminen perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekiste-
röity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 mukai-
sesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen 
hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyn-
töä, jos sillä on perusteltu syy säilyttää tieto tehtäviensä hoitamiseksi. Tällöin rekisteröidylle toimite-
taan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kieltäytyminen perustellaan. 
 
16. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukai-
selle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n 
yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. 
 
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). Tieto-
suojavaltuutetun toimisto julkaisee verkkosivuillaan www.tietosuoja.fi tietoa rekisteröidyn oikeuksista 
ja antaa toimintaohjeita oikeuksien käyttämiseen. 
 

 


