
 Tietosuojaseloste 
 Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § 
 

 

1 / 3 
3

5
.3

4
5

s
 P

a
in

a
tu

s
p

a
lv

e
lu

t 

 11 / 4 2017 
 
Tietosuojaselosteessa ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (Henkilötietolaki 10 §) että rekisteröidylle henkilölle  
annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (Henkilötietolaki 24 §). 
 

Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 
Puhelin 

02 330 000 

Osoite 

PL 670 

Postinumero- ja toimipaikka 

20101 Turku 

Vastuuhenkilö Nimi 

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 

Puhelin 

02 330 000 

Osoite 

Yliopistonkatu 30 

Postinumero- ja toimipaikka 

20100 Turku 

Yhteyshenkilö 
rekisteriasi-
oita koske-
vissa asioissa 

Nimi 

Erityisasiantuntija Marjaana Siirala 

Puhelin 

040 1637 407 

Osoite 

Yliopistonkatu 30 

Postinumero- ja toimipaikka 

20100 Turku 

Rekisterin 
nimi SoTeDW 

Henkilötieto-
jen käyttötar-
koitus sekä 
käytettävät 
tietojärjestel-
mät 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja toiminnanohjauksen tietotarpeet, sopimus-
ohjauksen tietotarpeet, prosessien kehittäminen ja laadun tarkastelu.  
Tietovarastosta koostetaan johtamisen ja toiminnanohjauksen tueksi raportteja ja tilas-
toja, sekä voidaan tarkastella toiminnan kehittämistarpeisiin eri kriteereillä rajattuja asia-
kasjoukkoja.  

A. Sähköiset tieto-/ylläpitojärjestelmät 

SoTeDW, käsitemallipohjainen tietovarasto 

B. Manuaalinen aineisto 

henkilöstökäyttöoikeudet 

suorituspaikkataulukko 

A-klinikalla asioineet kk-tasolla 1x/vuosi 

Rekisterin tie-
tosisältö 

- hyvinvointitoimialan asiakkaisiin liittyvät asiointitiedot terveyspalveluissa ja alu-
eellisessa päivystyksessä sekä asiointeihin liittyvät diagnoosit, mittaustulokset, 
toimenpiteet  

- hyvinvointitoimialan asiakkaisiin liittyvät asiakkuudet, päätökset, suunnitelmat ja 
niiden toteumat, palveluseteli- ja ostopalvelutiedot 

- talousarviot ja toteumat 
- henkilöstötiedot, poissaolot 
- A-klinikan asiakkuus (excel-taulukko) 

Rekisterin 
säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet 

- sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Effica (1x/kk) 
- terveydenhuollon potilastietojärjestelmä Pegasos (1x/kk) 
- taloushallinnon järjestelmä SAP (1x/kk) 
- henkilöstöhallinnon järjestelmä Personec: (1x/kk) 
- VSSHP:n potilastietojärjestelmä Oberon: (1x/viikko) 
- PSOP: (1x/pvä) 
- suun terveydenhuollon järjestelmä Winhit 

 
 
 
 
Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen 

- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskukselle annetaan sen pyynnöstä tilastojen laati-
misen 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 viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §).  
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

 
Rekisterin suojaamisen yleiset periaatteet 

- Rekisterinpitäjän ylin johto päättää työntekijöiden käyttöoikeuksista rekisteriin siinä laajuudessa 
kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Tietojen käyttöä valvotaan ja seuraamukset väärinkäytök-
sistä on määritelty. 

- Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuun-
nitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 

- Automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä 
Turun kaupungin tietoverkon käyttöoikeuskirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmääräyk-
sillä. 

- Tiedot pseudonymisoidaan ennen tietovarastoon viemistä. Asiakastietojärjestelmistä tulevat hen-
kilötunnukset kryptataan MD5-avaimella, joka on vain nimettyjen asiantuntijoiden hallussa. Henki-
lötunnisteita ei sellaisenaan siirretä. Tietoja ei tarkastella asiakastasolla, eikä yksittäisiä asiakkaita 
suoraan pysty tiedoista tunnistamaan.   

 
Muut kuin atk:lla (manuaalisesti) käsiteltävät tiedot 

 valvonnan alaisena kansiossa, kortistossa 

 lukitut työhuoneet 

 kulunvalvonta 

 henkilökunnan allekirjoittama vaitiolositoumus 
 
 
Rekisteritietojen tarkastusoikeus 

- Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot. Pyynnöstä tiedoista 
annetaan kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on ilmaista, mi-
käli edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi. (Henkilötietolaki (523/1999) 26 §). 

- Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Epäämisperusteena voi olla esi-
merkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai 
hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjalli-
nen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi 
osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa 
rekisterinpitäjälle määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta. (Henkilötietolaki 
(523/1999) 27 §). 

- Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai 
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona 
(Henkilötietolaki (523/1999) 28 §). 

 
 

Tarkastuspyyntö toimitetaan osoitteeseen: 
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, kirjaamo 
Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 
Postiosoite: 
PL 670, 20101 Turku 

 
 
Rekisteritietojen korjaaminen 

- Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut 
tieto. (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §). 
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- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Esim. HetiL 30 §:ssä säädetty re-
kisteröidyn oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely (koskee markkinointia ym.), 
laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 12 ja 13 §, sekä laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista (785/1992) 9 § (alaikäisen antama kielto). 

 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, asiakkaalle/potilaalle annetaan kirjallinen kieltäytymisto-
distus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuo-
javaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle 
määräyksen tiedon korjaamisesta (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §). 

- Terveydenhuollon tiedot antaa lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöstö.  

- Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä 
on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mie-
lestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. 

 
 

Pyyntö toimitetaan osoitteeseen: 
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, kirjaamo 
Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 
Postiosoite: 
PL 670, 20101 Turku 
 

- Hyvinvointitoimialalla käsiteltävät tiedot ovat arkaluontoisia ja tietojen luovutus on tarkkaan sään-
nelty. 

- Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Sari Järvinen 

Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 

sari.jarvinen@turku.fi  

- Rekisteritietojen tarkastuspyyntö sekä korjaamisvaatimus lomakkeet löytyvät www.turku.fi -sivuilta. 
 

 

Muut mahdolliset oikeudet 
 

      

mailto:sari.jarvinen@turku.fi
http://www.turku.fi/

