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1 

Rekisterin nimi Molekyyligenetiikan ja -patologian analytiikan avustavat potilasrekisterit 
molgen ja molgen_ngs VSSHPn verkkolevyasemilla 

2 

Rekisterinpitäjä 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

3 

Rekisteriasioista 
vastaava henkilö  

Katri Orte, patologian el, prosessivastaava, Molekyylihematologian ja -
patologian laboratorio 

4 

Yhteyshenkilö 
rekisteriasioissa 

Katri Orte, patologian erikoislääkäri 
Molekyylihematologian ja -patologian laboratorio, Genetiikka ja Saske, 
C914,MD3B, TYKS, Tyks Laboratoriotoimialue, Kiinamyllynkatu 10, 
20520 Turku 
050-4112237/molgen@tyks.fi 

5 

Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitukset ja 
käsittelyn 
oikeusperuste 

 
Molekyylihematologian ja -patologian laboratorion analytiikassa syntyy 
erilaisia avustavia tiedostoja (esim. raakasekvenssitiedostot), jotka 
tallennetaan sairaanhoitopiirin palomuurin sisällä oleville 
verkkolevyasemille molgen ja molgen_ngs. Verkkolevyasemien 
käyttöoikeudet on rajattu tietoja työssään tarvitsevalle laboratorion 
henkilökunnalle. Suurin osa näistä tiedostoista liitetään 
potilastietojärjestelmään, muut tiedostot tallennetaan säilytykseen 
verkkolevylle, jonka tietoturvasta vastaa 2M-IT. 

6 

Henkilörekisterin 
tietosisältö 

 
Rekisterissä on analytiikkaan liittyviä dokumentteja (mm. ns. 
primääritulosteita), joiden sisältönä on potilaan nimi, 
näytteenottopäivämäärä, näytteeseen liittyvä potilasjärjestelmän numero 
(GN-sarja), näytteestä eristetyn nukleiinihapon numero, näytteeseen 
liittyviä aluke-, markkeri- ja mahdollisesti sekvenssitietoja/-tiedostoja, 
sekvensointiin liittyviä tukitiedostoja sekä referenssinäytetietoja. 

7 

Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Tutkimuspyynnöt ja kliiniset esitiedot tulevat kliinikoilta 
potilastietojärjestelmän tai lähetekaavakkeen avulla. 



 
 

2 (3) 

8 

Henkilötietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Joistakin näytteistä tehdään alihankintatutkimuksena lisätutkimuksia.  
 
Näiden näytteiden tiedot jaetaan alihankkijalle pseudonymisoituna eikä 
nimiä tai henkilötunnuksia jaeta alihankkijoille ilman potilassuostumusta. 
 
Rekisterissä olevien tietojen luovutus on kuvattu laboratorion 
menettylytapaohjeissa. 

9 

Tietojen siirtäminen 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 
- Siirretäänkö tietoja 
kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle 
järjestölle? Kenelle? 
- Tiedot suojatoimista 

 
Tutkimukset analysoidaan EU:n alueella sijaitsevilla palvelimilla 
lukuunottamatta kiinteiden kasvainten NGS-tutkimuksia, jotka tehdään 
Sveitsissä Sophia Genetics:in palvelimilla. Näiden palvelimien tietosuoja 
vastaa sairaanhoitopiirin hyväksymiä määräyksiä. 

10 

Henkilötietojen 
säilytysajat 

 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin arkistonmuodostussuunnitelma 
 
      

11 

Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät 
ja suojauksen 
periaatteet 

 
Rekisteriin tallennetut tiedot ovat tallennettuina sairaanhoitopiirin 
verkkolevyasemilla, joita hallinnoi 2M-IT. Levyasemien käyttäjiä ovat 
ainoastaan laboratorion työntekijät. Sophia Genetics:in palvelimelle tai 
Illuminan EU-palvelimelle siirrettyä dataa säilytetään kyseisten yhtiöiden 
salatuilla palvelimilla ja niiden käyttäjät on rajattu tietoja työssään 
tarvitsevaan laboratorion henkilökuntaan. Näissä instansseissa 
säilytettävä tieto on pseudonymisoitu ja sen omistus säilyy Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirillä. 

12 

Rekisteröidyn 
oikeudet ja niiden 
toteuttaminen 

 
 

Ohjeistetaan julkisilla verkkosivuilla: Tyks/Sairaanhoitopiiri/Tietosuoja 
 
      
 

13 
Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

 
tietosuoja@tyks.fi, puh. 02 313 0000 (keskus) 
 

14 
Tietosuojaselosteen  
tiedot 
 

 
Selosteen päiväys 
14.6.2018 
 

  Korvaa aiemman tietosuojaselosteen 
 

HT 257a VSSHP 05.2018 

 
Tietosuojaseloste toimitetaan tiedoksi: 

- Tieteellinen tutkimus: turkucrc@tyks.fi  

mailto:turkucrc@tyks.fi
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- Muut selosteet: tietosuoja@tyks.fi  

mailto:tietosuoja@tyks.fi

