REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä

03.11.2017

1a
Rekisterinpitäjä

Nimi

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä
Osoite

Postiosoite: PL 52, 20521 Turku
Käyntiosoite: Kiinamyllynkatu 8-10, Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin: 02-313 0000
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Lila Kallio, vt. johtaja, Auria Biopankki
Osoite

Kiinamyllynkatu 8, 20520 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Sähköposti: lila.kallio@auriabiopankki.fi
Puhelin: 050 578 0815
3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Auria Biopankin koodirekisteri

Auria Biopankin koodirekisterin käyttötarkoitus on näytteen antajan yksityisyyden suojan
varmistaminen.
Koodatulla näytteellä tarkoitetaan sellaista näytettä, jonka yhteys luonnolliseen henkilöön ja
näytettä koskevaan tai niihin liitettävään tietoon on merkitty yksilöllisellä tunnuksella (=koodi),
joka ei sisällä luonnollisen henkilön yksilöivää tietoa.
Henkilötietojen käsittely perustuu Biopankkilain (BPL) 688/2012 20§, 21§, ja 23§ mukaiseen
biopankin oikeuteen ylläpitää henkilörekistereitä biopankkitutkimusta varten. Auria Biopankin
ylläpitämät rekisterit muodostavat loogisen kokonaisuuden siten, että suostumus liittyy
henkilötunnisteeseen (Suostumusrekisteri), johon liittyy näytteitä ja niihin liittyviä terveystietoja
(Näyte- ja tietorekisteri). Auria Biopankin näyte- ja tietorekisterissä henkilötunnukset (ja
henkilöiden nimet) on korvattu biopankin antamalla koodilla, ja koodi-henkilötunnuspari
säilytetään koodirekisterissä. Koodirekisterin avulla näyte- ja tietorekisterissä sekä
suostumusrekisterissä oleva tieto voidaan yhdistää.
Henkilöä koskevaa tietoa tarvitaan biopankkitutkimuksessa pääasiassa yhdistettäessä
henkilörekisterien tietoja. Henkilöä koskevaa tietoa tarvitaan myös rekisteröidyn
tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi. Biopankkilain (BPL) 8 §:n mukaan koodiavainta koskevan
tiedon säilyttämisestä vastaa biopankista vastaava henkilö eli biopankin johtaja.

5
Rekisterin
tietosisältö

Koodirekisteriin kerätään ja talletetaan:
1) henkilön koko nimi ja henkilötunnus;
2) henkilötunnukseen liitetty Auria Biopankin antama koodi;
Henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voidaan yksilöidä terveydenhuollon
toimintayksikön tilapäisellä tunnuksella. Tällöin tulee kyetä yhdistämään tilapäinen henkilötunnus
myöhemmin annettavaan viralliseen henkilötunnukseen.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Koodirekisteri tuotetaan määrävälein tai tarvittaessa suostumusrekisterin pohjalta siten, että vain
niille henkilöille, joista on suostumusrekisterissä joko voimassaoleva suostumus tai merkintä
biopankkilain 13§ mukaisesta siirtomenettelystä, luodaan yksilöllinen koodi. Jos henkilö peruu
suostumuksensa, hänen koodinsa poistetaan koodirekisteristä biopankkilain 23§ mukaisesti.

7
Tietojen
sään-

Rekisterin sisältöä ei luovuteta biopankin ulkopuolelle. Rekisteröidyllä itsellään on oikeus saada
tietää, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu henkilörekisteriin henkilötietolain 26 §:n
mukaisesti ja säilytettäänkö häntä koskevia näytteitä biopankissa biopankkilain 39 §:n

nönmukaiset
luovutukset

mukaisesti.
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä pyyntö suoraan biopankille.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Koodirekisterin tietoja ei luovuteta biopankin ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Koodirekisteriä säilytetään ulkopuolisilta suojattuna Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin
tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmään on kirjauduttava henkilökohtaisilla tunnuksilla. Oikeus
päästä tietoon on rajattu käyttöoikeuksin vain Auria Biopankin niille työntekijöille, joiden on
tarkoituksenmukaista päästä käsittelemään tietoa. Biopankin johtaja myöntää käyttöoikeudet ja
ylläpitää listaa rekisterin käyttöön oikeutetuista henkilöistä.
Tietokoneet, joilta on mahdollisuus päästä koodirekisteriin ovat Varsinais-Suomen
Sairaanhoitopiirin tietoturvakäytäntöjen mukaisesti joko elektronisen kulunvalvonnan takana tai
lukittavissa huoneissa, joihin kulkua valvotaan valvontakameralla. Koodirekisteri on kryptattu, ja
avaamiseen tarvitaan salasana, joka on ainoastaan biopankin johtajan tiedossa. Koodirekisterin
kaikki käyttötapahtumat rekisteröityvät järjestelmän lokitietoihin.

