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TIETOSUOJASELOSTE 
   Henkilötietolaki (523/1999)10 § ja 24§ 
 
Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-
tietojen käsittelystä (HetiL 24 §). 

 

 
   Laatimispvm: 14.2.2012 

 
 

1. REKISTERINPITÄJÄ   
  
 Turun peruspalvelulautakunta Käyntiosoite: Kristiinankatu 1 
 PL 670  Puhelin: (02) 262 6111 
 20101 Turku 
 
 

2. REKISTERIN NIMI 
  
  Asiakkaiden keuhkofunktioiden seuranta 
 

3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 
 

Minna Aromaa  Osoite: Itäinen Pitkäkatu 30 
 Lasten ja nuorten poliklinikka 20700 Turku 
    Puhelin (02) 266 2727 
  
   

4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ  
 
 Kaarina Mäkinen ja  Puhelin: (02) 266 1178 
 Virpi Varjokumpu  Puhelin: (02) 266 1166 
 Lasten ja nuorten poliklinikka Osoite: Itäinen Pitkäkatu 30 
    20700 Turku 
 

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS SEKÄ KÄYTETTÄVÄ TIETOJÄRJESTELMÄ 
 

Asiakkaiden keuhkofunktioiden seuranta, Spiro 2000  
 
6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ, REKISTERÖITYJEN RYHMÄT, TIEDOT SEKÄ TIETO-

RYHMÄT 
 
  Nimi, henkilötunnus, pituus, paino, lääkitys, tupakointi, ammatti, ko-operaatio, keuhko- 
  funktiot 

 

7.  REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
 
 Asiakas itse/huoltaja/saattaja 
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8.  HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN 
 

Paperitulosteena diagnoosin tekoa tai hoidon seurantaa varten hoitaville tahoille, 
asiakkaan suostumuksella.  

 

 Sosiaali- ja terveystoimen asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on 
vaitiolovelvollisuus. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000)14§, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 22, 24§, laki po-
tilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastieto-
jen sähköisestä käsittelystä 159/2007) 

 
– Rekisteritietoja voidaan luovuttaa asiakkaan tai tämän laillisen edustajan vapaaehtoi-

sella ja yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella. Asiakas tai hänen laillinen edustajansa 
voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista (812/2000) 16§, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
29§, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007) 

 
– Ilman asiakkaan suostumusta tietoja voidaan luovuttaa sosiaalihuollon asiakkaan ase-

maa ja oikeuksia koskevan lain 17–18 §:ien tai muun erityissäännöksen nojalla. 
  

– Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle annetaan sen pyynnöstä ti-
lastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot (eivät sisällä tunnistetietoja). (Laki 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) 2§) 

 
– Rekisterinpitäjä voi myöntää luvan tietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta varten (laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28§). 
 

 Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

 
9.  REKISTERIN SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET 
 

– Rekisterinpitäjän ylin johto päättää työntekijöiden käyttöoikeuksista rekisteriin siinä laa-
juudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Tietojen käyttöä valvotaan ja seu-
raamukset väärinkäytöksistä on määritelty. 

 
 Automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuolisel-
ta käytöltä Turun sosiaali- ja terveysviraston tietoverkon käyttöoikeuskirjautumisella ja 
käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmääräyksillä. 

 
 Muut kuin atk:lla (manuaalisesti) käsiteltävät tiedot  

  valvonnan alaisena kansiossa, kortistossa 
  lukitut työhuoneet 
  kulunvalvonta 

       henkilökunnan allekirjoittama vaitiolositoumus  

 
10.  REKISTERITIETOJEN TARKASTUSOIKEUS 
       

– Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot. Pyynnöstä 
tiedoista annetaan kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saa-
minen on ilmaista, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi. (Henkilötieto-
laki (523/1999) 26§) 

 
– Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Epäämisperusteena 

voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekiste-
röidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evä-



 3 
tään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus 
saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toi-
misto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määrä-
yksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta. (Henkilötietolaki (523/1999) 27§) 

 
– Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoite-

tussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekis-
terinpitäjän luona. (Henkilötietolaki (523/1999) 28§) Pyyntö toimitetaan osoitteeseen:  

  
 Turun kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Kirjaamo 

  PL 670, 20101 Turku 
 
  Käyntiosoite: Kristiinankatu 1, 20100 Turku 

 

11.  REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN 
 

– Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaati-
muksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tar-
peeton, puutteellinen ja vanhentunut tieto. (Henkilötietolaki (523/1999) 29§) 

 
– *Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Jos tiedon korjaami-

sesta kieltäydytään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla 
on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuu-
tetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle 
määräyksen tiedon korjaamisesta. (Henkilötietolaki (523/1999) 29§) 

 
– Terveydenhuollon tiedot antaa lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöstö. Re-

kisteröidyn pyytäessä tiedon korjaamista, hän tekee tietoa koskevan oikaisupyynnön 
kirjallisesti hoidon toteuttaneeseen yksikköön. 

 
– Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 

Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, 
mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. 
Pyyntö toimitetaan osoitteeseen:  

  
 Turun kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Kirjaamo 

  PL 670, 20101 Turku 
 
  Käyntiosoite: Kristiinankatu 1, 20100 Turku 

 
12. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET  
 

Itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn kieltoilmoitus toimitetaan kirjallisesti rekiste-
riasioita hoitavalle henkilölle (kohta 4) osoitteeseen: 

 
 Turun kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Kirjaamo 

  PL 670, 20101 Turku 
 
 Käyntiosoite: Kristiinankatu 1, 20100 Turku 
 

*esim. HetiL 30 §:ssä säädetty rekisteröidyn oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen kä-
sittely (koskee markkinointia ym.), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
[812/2000] 12 ja 13 §, sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista [785/1992] 9 § (alaikäisen an-
tama kielto). 
Sosiaali- ja terveystoimessa on vain arkaluontoisia tietoja, joiden luovutus on tarkkaan säännel-
ty. 

 


