
   
  
  

1. Rekisterin nimi Effican potilastietojärjestelmä. 
 
Palvelukeskus Mäntyrinne (kotihoito) ja Askolan terveyskeskus 

2. Rekisterinpitäjä Nimi 
Askolan terveyspalvelut 

Osoite 
Terveystie 1, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
etunimi.sukunimi@askola.fi, Terveyskeskuksen 040 7109200 

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 
Palvelukeskus Mäntyrinteen yhteyshenkilö: Kotihoidon palvelupäälikkö  
Askolan terveyskeskuksen yhteyshenkiö: Osastonhoitaja 

Osoite 
Terveystie 1, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 710 9215 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Rekisteritietoja käytetään lakisääteisten tehtävien hoitamiseen:  
- asiakkaan ohjauksen ja neuvonnan sekä kotihoidon, omaishoidon, tukipalvelujen ja palveluasumisen 
suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan, arviointiin ja laskutukseen. 
- asiakastietoja hyödynnetään asiakasprosessissa sekä toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa, 
johtamisessa, valvonnassa, tilastoinnissa ja tutkimuksessa. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
 
Henkilötietolaki (523/1999)  
Kansanterveyslaki (66/1972)  
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)  
Sosiaalihuoltolaki (710/1982, 1301/2014) 
Sotavammalaki (404/1948) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)   
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, 1227/2010) 
Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992, 912/1992) 
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä (559/1994) 
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015)  STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 
Laki omaishoidontuesta (937/2005)  

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Asiakkaan henkilötiedot: 
  
- henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumerot, kotikunta 
- äidinkieli, kommunikointikieli 
- perhesuhde, lähiomainen 
 
Asiakkaan palvelun järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät tiedot: 
 
- kotihoidon perustiedot  
- omahoitaja ja korjaava hoitaja 
- hoito- ja palvelusuunnitelma 

TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
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- voimavarakartoitus 
- asumistiedot 
- terveystiedot  
- palvelu- ja maksupäätökset  
- hakemukset palveluasumiseen ja vanhusten vuokra-asumiseen 
- omaishoidon sopimus 
- kotihoidon päätöksiä varten kerätyt tulo- ja menotiedot   
- hoito- ja palvelusitoumus 
- asiakkaan laskutus- ja maksuyhteystiedot (laskutusosoitteet, pankkitilitiedot) 
- asiakkaan laskutustiedot 
- hoitoilmoitukset 
- tilastotapahtumat 
- lakisääteisiin valtakunnallisiin rekistereihin toimitettavat tiedot 
- tiedot ovat sähköisiä ja manuaalisia  

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

- Väestörekisterikeskuksen tiedot alueen väestöstä   
- asiakkaan, omaisen tai edunvalvojan antamat tarpeelliset tiedot   
- palvelunantajien hoitotiedot  
- Valtion ja kunnan viranomainen, kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, eläkesäätiö, 
vakuutuslaitos, veroviranomainen yms. julkisoikeudellinen yhteisö (Laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 20–21§) 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa 
oikeutta tiedon saamiseen. 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan 
ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso 
henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perusteella. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa 
suostumuksen tietojen luovuttamiseen.  



   
  
  

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat 
salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Tietoja saavat käsitellä terveydenhuollon toimintayksikössä 
potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt siinä laajuudessa kuin heidän 
työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Esimiesasemassa olevan viranhaltijan kuuluu 
valvoa potilasturvallisuutta, jossa tehtävän edellyttämässä. laajuudessa hänellä on oikeus 
käsitellä rekisterin tietoja. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen 
päätyttyä.   
 
Potilasrekisteriä ei yhdistetä muihin asiakas- tai henkilörekistereihin pl. Kanta-arkisto. 
Potilastietojärjestelmän tiedot siirtyvät Kantaarkistoon lain määrittämässä laajuudessa. 
Potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti tiedot toimitetaan arkistoon viiden päivän kuluessa 
palvelutapahtuman päättymisestä. Suoraan Kantaan siirtyvät tahdonilmaukset, kiellot ja 
suostumukset.   
 

A. Manuaalinen aineisto 
Manuaalisia asiakirjoja säilytetään työntekijöiden työpisteissä ja lukituissa 
arkistointikaapeissa.Pysyvästi säilytettävät asiakirjat siirretään arkistoon. 

 
 
 

B. Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot: 
Rekisterin järjestelmään tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee 
katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojen käyttö perustuu hoitosuhteeseen tai 
muuhun asialliseen yhteyteen. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmä vaatii salasanan vaihdettavaksi määräajoin.  

 

10. Tietojen 
elinkaari 

Askolan kunta noudattaa arkistomuoduostussuunnitelmaa asiakirjojen säilyttämisessä.  
 
Arkistolain (§ 8) mukaan arkistonmuodostajan on ylläpidettävä asiakirjojen säilytysajat ja – tavat sisältävää 
arkistonmuodostussuunnitelmaa. 
 
 Asiakirjojen hävittämisessä Askolan kunta noudattaa Arkistolakia.  
 
Arkistolaki (13 §) velvoittaa hävittämään määräajan säilytettävät asiakirjat arkistonmuodostajan niille 
määräämien säilytysaikojen päätyttyä siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjoja saa hävittää 
ainoastaan arkistonmuodostussuunnitelmaan sisältyvän säilytysajan umpeuduttua. Erityistä huolellisuutta 
on noudatettava salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen hävittämisessä. 

11. Tarkastus-
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua 
lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa 
henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

12. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tehdään 
kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan 
rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

13. Oikeus vaatia 
tiedon poistamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan tiedon poistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti 
käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle 
jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 



   
  
  

 

14. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä  häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi 
olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittely, ilmoita  
rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään. 


