
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
16.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry 

Osoite 

Puistokatu 2, 38200 Sastamala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 035120500, toimisto@tukitalo.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Eija Harjunen 
Osoite 

Puistokatu 2, 38200 Sastamala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 035120530, eija.harjunen@tukitalo.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Asumispalveluyksikkö Kätsän asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

 

 Hilkka-järjestelmä on otettu käyttöön tiedonkulun lisäämiseksi, jotta työntekijöillä on käytössään 
ajantasainen tieto asiakkaiden kuntoutumisen edistämiseksi.  

 

Työterveyslaitoksen Kykyviisarilomakkeeseen tallennettujen tietojen keräämisen on tarkoitus 
todentaa asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointia, tavoitteiden asettamaista, kuntoutumiseen 
liittyvien muutosten havainnointia.  

 

Turvakamera tallentaa liikkeen tallennusalueelta. Tallennettua kuvamateriaalia katsotaan, mikäli on 
järjestyshäiriö- tai rikosepäilytilanne. Kuvamateriaalia voi katsoa vastaava ohjaaja toisen työntekijän 
läsnäollessa. Rikosepäilytilanteissa kuvamateriaali toimitetaan poliisin käytettäväksi. 

  

Ryhmätoimintaan ja muuhun yhteiseen toimintaan osallistumista seurataan osallistujan aktiivisuuden 
todentamiseksi.  

 

Sosiaalihuoltolain perusteella määrätyistä valvotuista ja tuetuista tapaamisista kirjataan tapaamisten 
toteuttamisen kannalta olelliset asiakkaan yhteys- ja tunnistetiedot. Työntekijä laatii 
tapaamiskerroista lyhyet muistiinpanot. Muistiinpanot tuhotaan tapaamisten tarpeen muututtua/ 
päätyttyä. 

  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 

 Rekisteröidystä voidaan tallentaa hänen luvaallan seuraavia tietoja:  

- asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnro  

- asiakkuuden kannalta oleelliset tiedot elämäntilanteesta ja voinnista  

- asiakkuuden kannalta oleelliset tiedot lääkityksestä ja asetetuista diagnooseista  

- kirjaukset asiakaskäynneistä ja muusta yhteydenpidosta sekä niiden aikana tehdyn yhteistyön 
sisällöstä  

- asiakkan muut auttajatahot ja tiedot omaisista 

- turvakamera tallentaa Asumispalveluyksikön ulko-oven tapahtumia 

- Seuranta ryhmätoimintaan ja muuhun toimintaan osallistumisesta.   

- Valvottuihin tapaamisiin liittyen tapaamisen aika, osallistuneet henkilöt sekä tarkka raportti 
tapaamisen kulusta.    



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot saadaan pääosin asiakkaalta itseltään.  

Erityistapauksissa voidaan kirjata myös tietoja, jotka viranomainen tai omainen on antanut asiakkaan 
asiasta. Näissä tapauksissa mainitaan aina erikseen, keneltä rekisteriin kirjattu tieto on saatu. . 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa kenellekään, lukuunottamatta lain velvoittavia 
lastensuojelu- ja rikosilmoituksia. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Asumispalveluyksikkö Kätsällä manuaalisena aineistona toimiston lukitussa kaapissa:  
- vuokranantajan kappaleet vuokrasopimuksista  
- palveluntuottajan kappaleet maksusitoumuspäätöksistä  
- palveluntuottajalle lähetetyt kopiot palvelusetelipäätöksistä 
 
 
Ryhmätoimintaan ja muuhun toimintaan osallistumisesta tallennetaan osallistujalistaan 
käyntikerta.Osallistujalistat tuhotaan seuraavan vuoden maaliskuussa.   
 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa erityistä huolellisuutta noudattaen. 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteriin talletetut asiakas-, henkilö- ja muut tiedot ovat salassa pidettäviä. 
  
Asiakastiedot säilytetään suojatussa HILKKA- Hoiva-alan toiminnanohjausjärjestelmässä. Kyseessä 
on Suomessa sijaitseva, salattujen tietokantayhteyksien kautta toimiva sertifioitu 
potilastietojärjestelmä. Tietokoneella tai mobiililaitteella muodostetaan salattu yhteys HILKKA- 
järjestelmään, jonka ylläpitämisestä sekä tietojen varmuuskopionnista vastaa FastROI ja sen 
suomalaiset alihankkijat. Kaikki Sovelluksen ja tietokannan välillä tapahtuva liikenne on salattua. 
Yhteys sovelluksen ja palvelimen välillä on suojattu SSL- salausmenetelmällä, joka perustuu julkisen 
avaimen salaukseen mm. verkkopankit käyttävät samaa salaustekniikkaa.  
 
HILKKA- järjestelmässä jokaisella käyttäjällä on määritelty käyttöoikeustaso. Käyttäjällä ei ole pääsyä 
kuin oman oikeustasonsa mukaisiin asiakastietoihin. Pääsy asiakastietojärjestelmän kaikkiin tietoihin 
on vain järjestelmän pääkäyttäjillä, jotka vastaavat järjestelmän toimivuudesta. 
  
HILKKA- järjestelmään Asumispalveluyksikkö Kätsän osalta tallennettaviin asiakastietoihin on pääsy 
Asumispalveluyksikkö Kätsän vastaavalla ohjaajalla, ohjaajillasekä lisäksi Osallisuus- ja 
tukihankkeen hankevastaavalla, joka toimii pääkäyttäjänä (kuten myös Asumispalveluyksikkö Kätsän 
vastaava ohjaaja). Kaikki asiakastietoihin pääsevät henkilöt ovat sitoutuneita vaitiolovelvollisuuteen 
työsuhteensa kautta.  
 
HILKKAAN kirjatut tiedot säilytetään asiakkaan asumisen ajan. Asiakassuhteen päätyttyä HILKKAAn 
kirjatut tiedot siirretään tulosteina kaupungin arkistoon 2 viikon kuluessa ja tuhotaan sähköisestä 
järjestelmästä. 
 
Turvakameran materiaali tallentuu palveluntoimittajan palvelimelle. Tiedot säilyvät heidän 
palvelimellaan 2 viikon ajan. Tähän kuvamateriaaliin on pääsy ainoastaan Asumispalveluyksikkö 
Kätsän vastaavalla ohjaajalla sekä palveluntoimittajan pääkäyttäjällä. Järjestelmään jää 
käyttäjätunnuksin yksilöity tieto siitä, kuka tallenteita on katellut. 
 
Asiakkaan elämäntilanteeseen liittyviä tietoja tallennetaan myös Työterveyslaitoksen Kykyviisariin. 
Kykyviisariin tallennettaviin tietoihin ei liitetä henkilötietoja, vaan tallentaminen tapahtuu 
asiakastunnisteella, joka kirjataan HILKKA- järjestelmään. Työterveyslaitoksen Kykyviisariin 
tallennettua tietoa Työterveyslaitoksen toimijat pystyvät tarkastelemaan yksilöimättömällä tasolla.  



10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella rekisteröidyllä on lakisääteinen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä 

 

Rekisteröidyn tulee tarkastusoikeutta käyttäessään toimittaa kirjallinen pyyntö tietojen 
tarkastamisesta rekisterin yhteyshenkilölle (kts. kohta 2) 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella rekisteröidyllä on lakisääteinen oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Vaatimuksensa rekisteröity voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle (kts. kohta 2) 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Tietojen käsittelyssä noudatetaan Henkilötietolakia ja EU:n tietosuoja-asetusta. Tietoja ei luovuteta 
suoramarkkinointiin. 

 

Tietoja merkitään ja säilytetään rekisteristä ainoastaan silloin, kun niiden käsittelylle on olemassa 
lakisääteinen peruste. 

 


