
Tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
(2016/679), artiklat 13 ja 14

Laatimispäivämäärä: 21.12.2020 päivitys

Rekisterin tiedot
1. Rekisterin nimi

Potilasasiamiehen asiakastapausten rekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Ylöjärven kaupunki, y-tunnus 0158221-7

3. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Johtava hoitaja ja potilasasiamies Soile Ridanpää
Taimitie 1, 39160 Julkujärvi
050 3063965
soile.ridanpaa@ylojarvi.fi

4. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
Ei X
Kyllä

Lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Potilaalla tarkoitetaan tässä rekisteriselosteessa potilaslain (785/1992,2§) perusteella terveyden- ja
sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä. Potilasasiamiehelle (potilaslain 11§)
potilas on asiakas, joka kertoo kokemustaan hoidosta ollessaan potilas. Asiakkaan avustaminen edellyttää joskus
henkilötietojen käsittelyä. Peruslähtökohtana henkilötietojen käsittelylle on: peruste henkilötietojen
käyttöoikeudelle on potilasasiamiehen lakisääteinen tehtävä (Potilaslaki 11§). Potilasasiamies neuvoo, avustaa,
tiedottaa ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Henkilötietojen käyttö
edellyttää asiakkaan suostumusta ja potilasasiamiehellä on olemassa asiallinen yhteys henkilötietojen käyttöön ja
se on perusteltu.

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)

Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö
Mikä?

Lakisääteinen velvoite X
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 11§ (785/1992), EU tietosuoja-asetus
2016/679, 9 artikla 2 kohta, a ja g, Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)

Suostumus: X
Asiakkaan suostumus.

Sopimuksen täytäntöönpano
B)

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri X
Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri
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C)
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

Ei X
Kyllä

Mihin?

D)
Henkilötietoja käsitellään tai kerätään palvelujen tarjoamiseksi suoraan lapselle (alle 13-vuotias)

Ei X
Kyllä

Mikäli henkilötietoja kerätään, miten lapsen laillinen edustaja on antanut käsittelyyn suostumuksen tai
valtuutuksen?

Rekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

7. Rekisterissä olevat henkilötiedot
Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä:
Asiakkaan yhteystiedot potilasasiamiehen kuuleman perusteella: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
tai anonyymisti asiakkaan tiedot, jolloin nimenä esim. mies / nainen / nimetön. Taustamuuttujia:
yhteydenottopäivä, yhteydenottaja, yhteydenottoa koskeva henkilö, yhteydenottotapa. Organisaatiotieto, jota
asiakastapaus koskee. Asiakastapauksen sisällön kuvaus ja potilasasiamiehen ohjaus. Jatkotoimenpiteet ja
toteutuneet toimenpiteet. Potilasasiamiehen toimenpiteet ja kirjallinen avustaminen.

8. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)
Manuaalinen rekisteri.

9. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa
Ei
Kyllä X

10. Rekisterin tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

11. Tietojen suojaamisen periaatteet

Asiakastapaukset ovat aina salassa pidettäviä. Potilasasiamiesrekisteritiedot säilytetään ulkopuolisilta suojattuna
lukitussa ja salatussa tilassa / paikassa, johon on pääsy vain ko. asiakirjoja käsittelevällä henkilöllä. Salassa
pidettävät asiat ja asiakirjat on suojattu. Pyritään säilyttämään vain tarpeellinen aineisto.

12. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus
Tietojen säännönmukainen luovutus

Ei
Kyllä X

Mikäli kyllä, tarkempi selvitys: Asianosainen (asiakas)

13. Rekisterin tietojen luovutus kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen
(ETA) ulkopuolelle)

Ei. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle muussa
tapauksessa kuin tarvittaessa rekisteröidyn erillisellä suostumuksella tai erityisellä lainsäännöksellä. X siirto vain
asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

Kyllä
Mikäli kyllä, tarkempi selvitys:

14. Henkilötietojen säilytysajat / Säilytysajan määrittämiskriteerit
Kolme vuotta.



3 (3)

15. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet:
www.ylojarvi.fi/rekisteroidyn-oikeudet

EU parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 (EU.n tietosuoja-asetus) Asiakkaan/rekisteröidyn oikeudet:

- Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin (15 artikla), rekisteröity voi tehdä kirjallisen tietopyynnön
omista tiedoistaan

- Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla), rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
- Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla), rekisteröity voi vaatia reksiterin käyttötarkoituksen kannalta

turhan tai väärän tiedon poistamista
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla), rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka

käsitellään aina tapauskohtaisesti
- Oikeus vastustaa käsittelyä (21 artikla), rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka

käsitellään aina tapauskohtaisesti
- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla), rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen

vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn
vaatimuksia, jos tietojen säilytysaika on lailla säädetty.

http://www.ylojarvi.fi/rekisteroidyn-oikeudet

