TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

4.3.2017

Nimi

Eteva kuntayhtymä (0203300-9)
Osoite

PL 43 (Karhukuja 1), 04600 Mäntsälä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Vaihde 020 692 100, kirjaamo@eteva.fi
Nimi
2
Huhtakallio
Yhteyshenki- Sanna
Osoite
lö rekisteriä PL 43 (Karhukuja 1), 04600 Mäntsälä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
sanna.huhtakallio@eteva.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

RAI-pilotoinnista syntyvä henkilötieto

5
Rekisterin
tietosisältö

Ohjelmisto kerää tapahtumalokia työntekijän kirjauksista seuraavat toimintotyypit:
Kirjautuminen järjestelmään
Luo asiakkaalle jakso
Luo asiakkaalle arviointi
Näytä asiakkaan jakso
Näytä asiakkaan arviointi
Lukitse arviointi
Oikeuden/luvan anominen asiakkaan tietoihin (”syy koodi”)
Asiakkaan siirto
Näistä kaikista tulee [pvm, kellonaika, käyttäjätieto, asiakastieto, toimintotyyppi, polku ja viesti]
tapahtumille

Henkilötiedon rekisterin tarkoituksena on on koota RAI-pilotoinnissa syntyvä henkilötieto. Työntekijät
kirjautuvat ohjelmistoon toimi-kortilla, josta jää tunnistetieto. Tiedot luetaan henkilötiedoksi, jos
henkilö on tunnistettavissa.

6
Työntekijä
Säännönmukaiset tietolähteet
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2

7
Kaikki lähetettävät tiedot tulevat RAI-lomakkeesta eli käyttäjän osalta vain lomakkeeseen merkitty
Tietojen
tieto näytetään THL:lle. Lähetys tapahtuu Raisoftin toimesta määriteltynä siirtoajankohtana (THL:n
säänmäärittämät siirtoajat).THL:n tuottamissa raporteissa ei ole tunnistetietoja.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot ovat RAIsoft- ohjelmistotuottajan pilvipalvelimilla, johon työasemat ovat yhteydessä
yritysverkon kautta. Järjestelmään kirjaudutaan toimi-kortilla. Tietokannan käyttöoikeudet ovat
ainoastaan Eteva kuntayhtymä RAI-pilotointiin ja arviointeihin osallistuvilla työntekijöillä.
Palvelun tarjoaja (RAIsoft Oy) vastaa rekisteriin (InterRAI-ID, InterRAI-CHA) tallennettavien tietojen
teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta. Henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle
on käyttöoikeudet myönnetty, käyttöoikeudet poistetaan.
Käyttäjä on vastuussa tunnuksellaan tehdyistä hauista ja merkinnöistä. Käyttäjällä on oikeus käsitellä
vain oman yksikön asiakkaiden asiakastietoja, niiden henkilöiden tietoja, joihin on asiakassuhde tai
muun asiallisen syyn vuoksi.
10
Tarkastusoikeus

Työntekijä voi halutessaan tarkastaa rekisteritiedot. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö tulee lähettää
osoitteella Eteva kuntayhtymä, kirjaamo, Karhukuja 1, 04600 Mäntsälä
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella: Rekisteröidyillä henkilöillä tai heidän edustajillaan ei ole
tarkastusoikeutta hoitoilmoitusrekisteriin, koska tietoja käytetään yksinomaan tutkimus- ja
tilastotarkoituksiin

11
Mikäli työntekijä on havainnut virheen rekisteritiedoissa, voi pyynnön tietojen korjaamisesta esittää
Oikeus vaatia rekisterinpitäjälle. Rekisteritietojen korjauspyyntö toimitetaan osoitteella Eteva kuntayhtymä,
tiedon
kirjaamo, Karhukuja 1, 04600 Mäntsälä.
korjaamista
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella: Hoitoilmoitusrekisterissä ilmenevät virheet pyritään
korjaamaan normaalin rekisterin kokoamis- ja ylläpitomenettelyn yhteydessä heti kun virhe
havaitaan. Virheellisiksi tai puutteellisiksi todetut ilmoitukset palautetaan yleensä ao. tietojen
lähettäjälle korjattaviksi.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

