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Nimi (pakollinen tieto)

1. Rekisterin nimi

AED- laitteiden sijaintirekisteri
Lyhenne ("kutsumanimi"/ P-kansion nimi)

AED
2. Rekisterin tiedot

Tällä henkilörekisteriselosteella :
~ Perustetaan uusi rekisteri .
D Tehdään muutoksia aikaisempaan rekisteriin tai sen rekisteriselosteeseen .
Rekisterin nimi oli (jos muuttunut): _ _
Muu muutos :
D Lakkautetaan henkilörekisteri.
Rekisterin tyyppi on :

D Potilasrekisteri (sisältää potilastietoja)
D Asiakasrekisteri (Kehitysvammahuolto)
D Henkilöstörekisteri (sisältää henkilökunnan tietoja)
D Tieteellinen tutkimusrekisteri (rekisteri , josta eettinen toimikunta antaa lausuntonsa)
~ Muu henkilörekisteri (sisältää sekä henkilökunnan että potilaiden/asiakkaiden ja/tai
muiden henkilöiden tietoja)

Tietojärjestelmäseloste
~ohessa

D
D

tehty aiemmin
ei tehdä , kyseessä on P-levyasemalle perustettava kansio tai olemassa olevan
kansion muutos
D ei tehdä, muu syy:
Nimi ja postiosoite

3. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Ensihoidon, kivunhoidon ja anestesian vastuualue
PL 2000
33521 Tampere
Tehtävänimike ja yksikkö

4. Rekisterin
vastuu henkilö

apulaisylilääkäri, Ensihoitokeskus
Tehtävänimike ja henkilön nimi

Puhelinnumero

5. Rekisterin
yhteys henkilö

ensihoidon kenttäjohtaja Jari Kolkkinen

03 311 611

6.

Tarkoituksena on kerätä rekisteriin Pirkanmaan AED-laitteiden tiedot. AEDlaitteiden omistajat ilmoittavat rekisterin avulla, että heillä on julkisissa tiloissa
käytössä AED- laite jota voidaan käyttää elvytystilanteissa . Laitteiden omistajat
antavat näin myös suostumuksen , että AED- laite voidaan ilmoittaa julkiseen
AED- laite rekisteriin. AED- laite rekisteritiedot siirretään valtakunnallliseen
ERICA- hätäkeskustietojärjestelmään, jolloin AED- laitteiden sijaintitietoja
voidaan käyttää hätäpuhelun yhteydessä ohjaamalla hätäpuhelun soittajaa
hakemaan lähin AED- laite ja toteuttamaan tarvittaessa maallikkodefibrillaatio.

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus/
rekisterin
käyttötarkoitus
Lyhyt kuvaus siitä, miksi
tietoja kerätään ja mihin
niitä käytetään .

7. Rekisterin
tietosisältö
Lyhyt kuvaus siitä , mitä
tietoja rekisteriin
tallennetaan ja ovatko
tiedot julkisia vai
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1. AED
2. AED
3. AED
4. AED
5. AED

laitteen
laitteen
laitteen
laitteen
laitteen

haltijan yhteistiedot / puh . numero
yhteishenkilön tiedot
sijaintitiedot (katuosoite, paikkakunta)
käytettävyys ajat
mallimerkintä
Henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukaan

salassa pidettäviä.

.
8.

6. Onko kohteessa AED laite koulutuksen saanutta henkilöstöä
7. Lisätiedot
8. Suostumus AED- laitteen sijainnin julkiseen esittämiseen
AED-laitteiden omistajat

Säännönmukaiset
tietolähteet
(Mistä tiedot kerätään)

9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan Erica-hätäkeskustietojärjestelmään

(Minne tietoja
luovutetaan)

10. Tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

11. Rekisteritietojen
säilytys ja suojaus

Rekisteritietojen säilytys

Paperiaineisto säilytetään :
(mm. aika. säilytyspaikka, tila)

Paperiaineistoa ei kerry. ~
Sähköiset tiedot säilytetään

10 vuotta viimeisestä päivityksestä ensihoidon verkkoasemalla. Tietojen
säilytysaikaa arvioidaan uudelleen , kun tiedot on siirretty ERICAhätäkeskusjärjestelmään.
(mm. aika, tietojärjestelmän tai ns. pilvipalvelun nimi ja palvelun tuottaja tai P-asema)

Rekisteritietojen suojau ksen ja tietoturvan toteutus

Rekisterin käyttö edellyttää käyttöoikeuksien myöntämistä asianosaisille.
Rekisterin käyttöoikeus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja
salasanoihin .
(mm. käyttäjätunnusten, kulkuoikeuksien tms. käyttö)

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaavan henkilön
asema/tehtävä : rekisterin yhteyshenkilö

12. Tarkastusoikeus
(Kuvaus , kuinka tietojen
tarkastam inen
toteutetaan)

13. Tiedon
korjaaminen
(Kuvaus, kuinka
rekisteriin tallennettuja
tietoja korjataan ta i
poistetaan)

Mikäli reksiteröity haluaa tarkastaa , mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu ,
hänen pitää olla yhteydessä rekisterin em . yhteyshenkilöön .

Mikäli rekisteröity haluaa korjata rekisterissä olevia tietojaan , hänen pitää olla
yhteydessä em. rekisterin yhteyshenkilölle . Korjauspyynnössä tulee esittää miten
tietoja halutaan muutettavaksi. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee em.
rekisterin vastuuhenkilö . Virheellisyydet korjataan normaalina
yl läpitomenettelynä.
Päiväys

14. Allekirjoitus

15. Päätös *)
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Rekisterin vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimenselvennys
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Päätän hyväksyä rekisterin

D

perustamisen

D muuttamisen

D lakkauttamisen

Hyväksymispäiväys, päättäjän nimi ja nimike
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*)(Päätöksen potilas- ja asiakasrekisterin perustamisesta tekee johtajaylilääkäri, enkilöstö ekist ristä
palvelussuhdepäällikkö, tiederekisteristä toimi-/palvelualue tai vastuualueen joh ja tiedekeskuksen johtajan
lupapäätöksen nojalla ja muusta henkilöstörekisteristä sairaanhoitopiirin johtaja .)

