
    REKISTERISELOSTE 
    Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, 

  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785), 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
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1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi: 
Munuais- ja maksaliitto ry 

 
Yhteystiedot: 
Kumpulantie 1 A, 6. krs 
00520  Helsinki 
p. 040 836 3375 

2. Rekisterin nimi Suomen munuaistautirekisteri (SMTR) 

 
3. Rekisteriasioista 
vastaavat henkilöt 

 
Patrik Finne, vastaava lääkäri 
patrik.finne@helsinki.fi 

Sari Högström, toiminnanjohtaja 
sari.hogstrom@muma.fi 

 
Yhteystiedot 
Kumpulantie 1 A, 6. krs 
00520 HELSINKI 
 

 
4. Rekisteriasioita hoitava 
henkilö 

 
Anniina Pylsy, suunnittelija 
anniina.pylsy@muma.fi 
 

5. Tietosuojavastaava Patrik Finne, vastaava lääkäri 

 
6. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus 
(rekisterin käyttötarkoitus) 
 

 
- Kartoittaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilasryhmien 
hoitotarve ja avustaa sairaanhoitoviranomaisia resurssitarpeiden 
suunnittelussa ja seurannassa 
 
- Suorittaa tieteellistä tutkimusta ja tuottaa tilastotietoa 
munuaissairauksien esiintyvyydestä ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat 
sairauksien syntyyn ja kehitykseen 
 
- Dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaiden hoidon laadun arviointi 
 

7. Henkilötietojen 
käsittelyn peruste 

Rekisteröidyn kirjallinen suostumus 

 
8. Rekisterin tietosisältö  
 

 
- Suomen dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaiden tiedot 
- Potilaan henkilötiedot: henkilötunnus, nimi, asuinkunta 
- Potilaan munuaistautiin liittyvät hoitotiedot: hoitomuoto, 
laboratoriotiedot, liitännäistautitiedot, munuaistaudin ennusteeseen 
liittyvät tiedot mm. tupakointi 
- Hoitava sairaala, kotikunta 
Katso LIITE 1. 
 

 Nefrologisten hoitoyksiköiden nefrologit ja sairaanhoitajat. 
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9. Säännönmukaiset 
tietolähteet   

 
10. Henkilötietojen 
vastaanottajat 

 
Anniina Pylsy, suunnittelija ja pääkäyttäjä 
Patrik Finne, vastaava lääkäri 
 

 
11. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
 

 
- Anonymisoidut tiedot toimitetaan kerran vuodessa eurooppalaisen 
nefrologijärjestön ERA-EDTA-rekisterille. 
 
- Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksen perusteella 
munuaistautien tutkijoille tieteellistä tutkimusta varten. 
Munuaistautirekisterin johtoryhmä varmistaa, että tutkimus on potilaan 
suostumuksen mukainen.  

 
12. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 

 
Tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiattomien pääsy tiloihin on estetty. 
 
1. Manuaalinen aineisto. Arkistoituna lukitussa tilassa, johon on pääsy 
ainoastaan rekisterin henkilökunnalla. 
 
2. ATK:lle talletetut tiedot. Rekisterin tietokanta sijaitsee Panasoft Oy:n 
lukitussa tilassa Panasoftin nimeämän yhdyshenkilön hallinnoimana. 
Rekisterisovellus toimii internetin kautta Panasoft Oy:n ylläpitämällä 
palvelimella. Internetissä tietoliikenne tapahtuu SSL –salatussa 
yhteydessä. Rekisterin ylläpitoon osallistuu vastaava lääkäri ja 
suunnittelija suojatun etäyhteyden kautta. 
 
Rekisterisovelluksen käyttöoikeuksia hallinnoi rekisterin suunnittelija. 
Jokaisessa raportoivassa sairaalassa on sovelluksen käyttäjä, jolla on 
oikeus käsitellä ainoastaan oman sairaalan potilaiden tietoja. 
Kaikki kerättävät tiedot suojataan käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä 
tiedostojen salausohjelmien avulla. Henkilötietoja käsittelevät vain 
rekisterin vastaava lääkäri ja rekisterin suunnittelija. 

 
13. Tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat 
munuaistautirekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tehdään joko 
henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla 
kirjeellä tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö 
osoitetaan rekisterin vastaavalle lääkärille (osoite edellä). 
Tarkastusoikeus on maksuton. Pyynnön esittäjän pitää todistaa 
henkilöllisyytensä. 
 

 
14. Virheellisen tiedon 
korjaaminen 
 

 
Rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjauspyyntö tehdään 
kirjallisesti. Pyyntö osoitetaan rekisterin vastaavalle lääkärille (osoite 
edellä). Pyynnön esittäjän pitää todistaa henkilöllisyytensä. 
 

 
15. Suostumuksen 
peruuttaminen 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus. Pyyntö osoitetaan 
rekisterin vastaavalle lääkärille (osoite edellä). Pyynnön esittäjän pitää 
todistaa henkilöllisyytensä. 
 

 
16. Tietojen poisto 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista. Pyyntö osoitetaan 
rekisteristä vastaavalle lääkärille (osoite edellä). Pyynnön esittäjän pitää 
todistaa henkilöllisyytensä.  
 

 
 
 

 
 
 
Rekisteröidyn tietoja ei käytetä automaattiseen profilointiin. 



17. Automaattinen 
päätöksenteko ja 
profilointi 

 
18. Henkilötietojen 
säilytysaika 

 
Potilasasiakirjojen ja hoitoon liittyvän muun materiaalin säilyttämisajat ja 
hävittäminen 
 
Potilasasiakirjojen, näytteiden ja mallien säilyttämisestä säilytysajan 
päätyttyä säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 12 
§:n 2 momentissa. 
 
Potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja 1 momentissa 
tarkoitettujen näytteiden ja mallien säilyttämisestä sekä 
käyttötarkoituksen perusteella määräytyvistä säilytysajoista säädetään 
tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Potilasasiakirjoja, 
näytteitä ja malleja saa säilyttää sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella säädetyn säilytysajan päätyttyä, jos se on välttämätöntä 
potilaan hoidon järjestämisen tai toteuttamisen kannalta. Säilyttämisen 
tarvetta on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetyn 
säilytysajan päätyttyä arvioitava vähintään viiden vuoden välein, jollei 
laista tai henkilötietolain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
tietosuojalautakunnan luvasta muuta johdu. 
 
Asiakirjojen säilyttämisestä pysyvästi säädetään arkistolaissa 
(831/1994). 
 
Suomen munuaistautirekisterissä säilytetään paperikaavakkeita kaksi 
vuotta niiden saapumisesta, jonka jälkeen ne asianmukaisesti ja 
tietoturvallisesti tuhotaan. Suostumuksia säilytetään pysyvästi 
(käsiarkisto) Arkistolaitoksen ohjeiden mukaisesti. 
 

Lokitietojen säilyttäminen 
 
Sähköisten potilastietojen käyttöön ja luovutukseen liittyvät sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 5 
§:ssä tarkoitetut lokitiedot tulee säilyttää eheinä ja muuttumattomina 
vähintään 12 vuotta niiden syntymisestä. 
 
Tietojen muutoksista kerätään lokia kenttätasolla, tietojen hausta 
potilastasolla. Lokitietoja pääsevät katsomaan tietokantaa hallinnoivat 
henkilöt. 
 

 
19. Oikeus valittaa 
valvontaviranomaiselle 

 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle 
valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka 
sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole 
käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 


