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Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
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LaatimispäiväLue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa lii tettä.
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Tämä ohje suljetaan klikkaamalla yläkulman ruutua. Ohje voidaan avata  uudelleen klikkaamalla ohjeikonia. Siirry seuraavaan täyttökenttään mieluiten sarkainnäppäimellä (kenttien välillä voi liikkua myös siirtämällä kursoria hiirellä), edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä.  Monirivisessä kentässä rivinvaihto tehdään Enter-näppäimellä. Täyttökenttään kirjoitettu teksti/ merkitty rasti  (=kentän muutos) voidaan ennen seuraavaan täyttökenttään siirtymistä hyväksyä painamalla näppäimistön oikeassa laidassa numeronäppäinten vieressä olevaa Enter-näppäintä. Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla. Käytä lomakkeen omaa painiketta, kun lomake on valmis ja haluat tulostaa sen. Lomake voidaan tyhjentää "Tyhjennä lomake"  -painikkeen avulla.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilöä, yhteisöä tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä sen käytöstä. Rekisterinpitäjänä on esimerkiksi yritys, viranomainen tai yhdistys, ei tietty osasto, työntekijä tai rekisteriä teknisesti ylläpitävä atk-alan palveluyritys.Jos rekisterinpitäjällä ei ole toimipaikkaa Euroopan unionin alueella, mutta se käyttää Suomessa sijaitsevia laitteita muuhunkin henkilötietojen käsittelyyn kuin vain siirtoon tämän alueen kautta, rekisterinpitäjän on nimettävä Suomessa oleva edustaja. Tämä edustaja yhteystietoineen merkitään rekisterinpitäjän ohella kohtaan 1.

Yhteyshenkilölle voidaan esittää erilaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia tiedysteluja.

Henkilörekisterille annetaan nimi, joka ilmaisee rekisterin käyttötarkoituksen (esimerkiksi asiakasrekisteri, henkilöstöhallinnon rekisteri).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus kertoo, minkä rekisterinpitäjän tehtävän hoitamiseksi henkilörekisteri on perustettu. Henkilötietoja voidaan käsitellä esimerkiksi asiakassuhteen, palvelusuhteen tai jäsenyyden hoitamiseksi. Kohdassa voidaan mainita, mihin lain säännökseen henkilötietojen käsittely perustuu (esim. henkilötietolain 8 1 tai 4 luku tai erityislain säännös). Jos henkilötietojen käsittely on ulkoistettu, asia voidaan mainita tässä kohdassa.

Selosteeseen merkitään ne tiedot tai tietotyypit, joita rekisteröidystä voidaan tallettaa. Henkilön yksilöintitiedot eritellään (esim. nimi, syntymäaika ja yhteystiedot). Muilta osin voi riittää tietotyyppien tai ryhmien kuvaus (esim. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttami-sesta. Tiedot voidaan ryhmitellä väliotsikoiden avulla.

Kuvaus siitä, mistä rekisteriin talletettavat tiedot säännönmukaisestisaadaan. Tietoja voi kertyä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, niitävoidaan saada rekisteröidyltä itseltään tai luovutuksina muista henkilö-rekistereistä. Jos tietoja saadaan luovutuksena muualta, ilmoita milläperusteella luovutus tapahtuu. Perusteena voi olla esimerkiksi rekisteröi-dyn suostumus tai lain säännös. Henkilötietolaki ei edellytä säännön-mukaisten tietolähteiden ilmoittamista, mutta se on tarkoituksenmukaistahenkilötietojen käsittelyn kuvaamisen kannalta.
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Luovutetaanko henkilötietoja säännönmukaisesti? Jos tietoja luovutetaan, kenelle niitä luovutetaan. Kerro, mitä tietoja luovutetaan ja mihin luovutta-minen perustuu. Luovutuksen perusteena voi olla rekisteröidyn suostumus tai lain säännös. Henkilötietojen käsittelyn ulkoitamistilanteisiin liittyvä tietojen antaminen toimeksisaaneelle ei ole henkilötietojen luovuttamista. Ilmoita ulkoistamisesta selostee kohdassa 4.

Siirretäänkö henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Manuaalisen aineiston suojausta voidaan kuvata maininnalla säilytyksestälukitussa tilassa. ATK:lla käsiteltävien tietojen osalta ilmoitetaan, mitentiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta sekä miten niiden käyttö-oikeudet on rajattu organisaation sisällä. Kerro suojauksen yleisistäperiaatteista. Älä ilmoita tietoturvaa vaarantavia yksityiskohtia. Kohtaanon hyvä merkitä, ovatko rekisteriin talletetut henkilötiedot säädettysalassa pidettäviksi.

Kerro, että pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriintalletetut tietonsa. Ilmoita, miten pyyntö tulee tehdä ja mihin se osoitetaan.Lisätietoja tarkastusoikeudesta.

On tärkeää kertoa, että jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissäolevan virheellisen tiedon korjaamista. Ilmoita, miten pyyntö tulee tehdä ja mihin se osoitetaan. Lisätietoja tiedon korjaamisesta.

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin-pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide-tutkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojenkäsittelyä, ilmoita rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitäkäytetään.


	tyhjennys: 
	pvm: 28.3.2014
	nimi: Huittisten Kaupunki 0203762-4
	osoite: Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen
	yhteystiedot: Puhelinvaihde (02) 5604111
	nimi2: Työterveyshoitaja Helena Saarinen
	osoite2: 044-7728 272
	yhteystiedot2: helena.saarinen@huittinen.fi
	rekisteri: Työterveyshuollon asiakasrekisteri
	tarkoitus: Rekisteritietoja käytetään:    - potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteutukseen,       seurantaan ja laadun valvontaan    - potilaan hoidon ja tutkimuksen laskuttamiseen    - ammattihenkilöiden toiminnan valvontaan (lokitiedot) ja mahdollisten korvaus-      vaatimusten selvittämiseen    - työterveyshuollon toiminnan suunnitteluun, tilastointiin, seurantaan ja arviointiiTyöterveyshuollon asiakkaille/potilaille annettavia työterveyshuoltolakiin perustuvia lakisääteistä ja kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa    - työkyvyn ylläpito    - työhön liittyvien tapaturmien ja sairauksien ehkäisy    - työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminenPotilastiedot ovat erillisiä, itsenäisiä työterveyshuollon tietoja ja erillään perusterveydenhuollon rekistereistä. Potilasrekisteri on järjestetty työnantajakohtaisesti eli työntekijät on kytketty työpaikkatietoihin.Käytettävä tietojärjestelmä on Pegacos-potilastietojärjestelmäPERUSTEET:Henkilötietolaki (523/1999)Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)Työterveyshuoltolaki (1383/2001)Laki yksityisyydensuojasta työelämässä (759/2004)Terveydenhuoltolaki (1326/2010)Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, 1227/2010Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)Laki terveydenhuollonammattihenkilöistä (559/1994)Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
	tietosisätö: 1. Sähköisesti tallennetut tiedot:    Potilaan perustiedot    - nimi, henkiötunnus, kotikunta, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, yhteyshenki-      lön tiedot, äidinkieli, työpaikka ja ammatti    Potilaan terveyttä ja sairautta koskevat tiedot:    - yhteydenotto ja hoidon tarpeenarviointi    - hoitotiedot: hoidon suunnittelu, totetus ja arviointi    - terveysneuvonta    - laboratorio- ja kuvantamistutkimuspyynnöt ja -vastaukset    - lääketieteelliset riskitiedot    - toimintakykyyn liittyvät tiedot    - lähetteet, hoitopalautteet ja konsultaatiot    - työsuhteisiin liittyvät tiedot    - todistukset, lausunnot, päätökset       Hallinnolliset ja asiakaslaskutukseen liittyvät tiedot:    - ajanvaraustiedot    - työnantajan tiedot, maksun määräämiseen liittyvät tiedot2.  Järjestelmän käytön lokitiedot3.  Erilliselle palvelimelle tai työasemalle tallennetut tiedot:     Kyselyt (Voimavarat työssä, Työkykyindeksi, Työhyvinvointibarometri), kävelytestit,      kuntotestit, ergometriatestit, spirometria tulokset4.  Manuaalinen aineisto     Potilas/asiakaskohtaisissa kansioissa säilytetään mm. manuaalisesti allekirjoitetut     todistusjäljennökset ja potilaan suostumukset sekä EKG-käyrät ja muut paperi-     muodossa olevat potilasasiakirjat, sähköisen asioinnin sopimukset säilytetään omassa      kansiossaan.
	tietolähteet: Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään potilaan/asiakkaan ja/tai hänen laillisen edustajansa ilmoittamien tietojen sekä hoitoyksikössä syntyvien tietojen perusteella.Yritystiedot saadaan yrityksen kanssa tehtävästä sopimuksesta. Henkilön tietoja voidaan saada viranomaisilta ja muilta tahoilta joko potilaan/asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaiseen lain säännökseen perusteella.Tietoja tulee aina ensisijaisesti pyytää potilaalta/asiakkaalta itseltään. Potilaalla/asiakkaalla tulee olla tieto, mikäli tiedot hankitaan nimenomaisen lain säännöksen perusteella.
	tietolähteet 2: 
	luovutukset: - Sosiaali- ja terveystoimen asiakastiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on     vaitiolovelvollisuus. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, laki sosiaali- ja   terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, laki sosiaalihuollon   asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 14§, laki viranomaisten toiminnan julki-  suudesta ( 621/1999) 22, 24§.- Rekisteritietoja voidaan luovuttaa asiakkaan tai tämän laillisen edustajan vapaaehtoisella  ja ykslöidyllä kirjallisella suostumuksella. Asiakas tai hänen laillinen edustajansa voi mil-  loin tahansa peruuttaa suostumuksen. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992,   laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, laki  laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 16§, laki viranomais-  ten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 29§.- Ilman potilaan suostumusta työterveyshuollon palveluiden tuottajan palveluksessa ole-  va työterveyslääkäri voi luovuttaa tietoja (Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 18§):     - työnantajalle erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä kirjallisen lausunnon       terveystarkastusten johtopäätöksistä sekä niiden perusteella aiheellisista työsuojelu-       toimista, siltä osin kun ne liittyvät työsuojeluun ja työterveyshuoltoon.     - työsuojeluviranomaiselle ja työsuojeluvalvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoi-       minnasta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijalle työsuojelun valvontaa        varten kohdassa 1 tarkoitetun lausunnon.     - työterveyshuollon palvelujen tuottajalle terveydellisen vaaran seurantaa varten tämän       pyynnöstä tiedot sellaisen potilaana olleen työntekijän terveystarkastuksista, joka on       työskennellyt erityisen sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä ja joka on siirtynyt       vastaavalla tavalla vaaralliseen työhön sen työnantajan palvelukseen, jonka työter-       veyshuollosta tietoa pyytävä työterveyshuollon palvelujen tuottaja vastaa.- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle annetaan sen pyynnöstä ti-  lastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot (eivät sisällä tunnistetietoja). Laki so-  siaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001)2§.- Rekisterinpitäjä voi myöntää luvan tietojen saamiseen tieteellisä tutkimusta varten. Laki  viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28§.- Viranomaisille, jolla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin, niitä luovutetaan pyynöstä-  Luovutuksen pyytäjän on osoitettava lain kohta, jonka perusteella tietoja pyydetään.
	siirto: Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuollelle.
	manuaali: -  Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Potlastietoja saa käyttää hoitoon ja siihen liittyviin    tehtäviin osallistuvat henkilöt vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät.-  Manuaalisia potilastietoja säilytetään valvotussa arkistossa tai hoito- ja palvelusuhteen    ajan hoitoyksiköissä valvonnan alaisena.-  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen    määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan ohjeistuksen perusteella.-  Tilat, laitteet ja tietoverkot, joissa potilas- ja asiakastietoja käsitellään on määritelty
	atk: -  Sähköiset tiedot suojataan käyttäjän henkilökohtaisten, kaksinkertaisten, käyttäjä-   tunnusten ja salasanan taakse. Käyttäjätunnukset saadakseen työntekijä sitoutuu    noudattamaan organisaation tietosuoja periaatteita, salassapito- ja käyttäjäsopimusta.   Käyttöoikeudet rajataan vain työtehtäviin liittyviksi. Potilasasiakirjojen käyttämistä    valvotaan säännöllisin lokivalvonnoin.- Ostopalvelut: Hankittaessa palveluja ulkopuolisilta palveluntuottajilta, huolehditaan   tietoturvan- ja tietosuojan toteutumisesta palveluntuottajan kanssa tehtävässä sopimuk-  sessa. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toimin-  nassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja  -turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamiseta annettuja voimassa olevia  säädöksiä.
	tarkastusoikeus: - Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot. Pyynnöstä  tiedoista annetaan kirjalliset kopiot.  Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden     saaminen on ilmaista, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi. Henkilötie-  tolaki (523/1999) 26§.- Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Epäämisperusteena  voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa    rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille.   Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus  ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkasitavaksi osoitteella:  Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi  antaa rekisterinpitäjälle määräykksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta.   Henkilötietolaki (523/1999) 27§.- Tarkastuspyyntö osoitetaan Perusturvakuntayhtymä Akselin tietosuojavastaavalle   omakätisesti allekirjoitetulla tarkastusoikeuslomakkeella tai Internet-sivulta   www.soteakseli.fi/Asiakkaan oikeudet taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.  Henkilötietolaki (523/1999) 28§.                          Tietosuojavastaava                            
	korjaaminen: - Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaa-  timuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen,  tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut tieto. Henkilötietolaki (523/1999)29§.- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Jos tiedon korjaamisesta  kieltäydytään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakaalla on oi-  keus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkasitavaksi oisoitteella: Tietosuojavaltuutetun  toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle  määräyksen tiedon korjaamisesta. Henkilötietolaki (523/1999) 29§.- Rekisteröidyn pyytäessä tiedon korjaamista, hän tekee tietoa koskevan oikaisupyynnön  kirjallisesti korjauspyyntölomakkeella ja osoitetaan vastaavalle työterveyshuollon  lääkärille. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan  kor-  jattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään  tekemään.  Teknillisen ( ei hoitoon liittyvän) korjauksen tekee pääkäyttäjä. Korjauspyynnön voi       osoittaa myös tietosuojavastaavan kautta.
	muut oikeudet: Kielto-oikeusPotilaalla on oikeus kieltää toisen toimintayksikön tietojen käyttö. Potilas saa tehdä japeruuttaa kiellon milloin tahansa. Terveydenhoitolaki (1326/2010) 9§.Itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn kieltoilmoitus tehdään kirjallisesti hoitavaan yksikköön, joka dokumentoi kiellon potilastietojärjestelmään.Potilas voi myös tehdä kieltoja ja suostumuksia sekä peruuttaa niitä Omakatselun kauttawww.kanta.fi
	tulostus: 


