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

Laatimispäivä  
11.10.2016 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry 

Osoite 

Puistokatu 2, 38200 Sastamala 

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

03 51 20 500 / info@tukitalo.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mira Kaaja 
Osoite 

Puistokatu 2, 3800 Sastamala 

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

puh. 050 525 8873 / mira.kaaja@tukitalo.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Osallisuus ja tuki -hankkeen asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteri on perustettu Osallisuus ja tuki -hankkeen asiakastyön mahdollistamiseksi. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa hänen luvallaan seuraavia tietoja: 

- Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero 

- Asiakkuuden kannalta oleelliset tiedot elämäntilanteesta ja voinnista 

- Asiakkuuden kannalta oleelliset työskentelyn lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet 

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

- Asiakkaan muut auttajatahot ja tiedot omaisista 

 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot saadaan pääosin asiakkaalta itseltään. 

 

Rekisteriin 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 voidaan siirtää asiakkaan luvalla, mikäli hänen asiansa hoitaminen sitä erityisestä syystä 
edellyttää. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Välttämätön manuaalinen aineisto säilytetään Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:n 
toimitiloissa lukitussa kaapissa, asialle varatussa mapissa.  
 
Mappiin kerätyt tiedot hävitetään asiakassuhteen päättyessä, lukuunottamatta asiakkuudesta 
sopimiseen liittyviä lomakkeita, joita säilytetään hankkeen päättymiseen saakka. 

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 mobiililaitteilla muodostetaan salattu yhteys HILKKA-järjestelmään, jonka 
ylläpitämisestä sekä tietojen varmuuskopionnista vastaa FastROI Oy 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 Osallisuus ja tuki -hankkeen osalta  tallennettaviin asikastietoihin on pääsy 
pääkäyttäjän lisäksi hanketyöntekijöillä sekä asiakastyön jatkuvuuden turvaamiseksi 
Asumisvalmennusyksikkö Kätsän vastaavalla ohjaajalla. Kaikki järjestelmään pääsevät ovat 
sitoutuneet vaitiolovelvolliuuteen työsuhteensa kautta. Asiakastietoja säilytetään Hilkassa 
hankeraportoinnin mahdollistamiseksi hankkeen päättymiseen asti, jonka jälkeen tiedot tuhotaan. 
Hilkka järjestelmään jää aina loki-merkintä, mikäli joku käy tarkastelemassa asiakkaan tietoja ja 
järjestelmä muistaa myös, kenen tunnuksilla mitkäkin tiedot on järjestelmään tallennettu. 
 
Asiakkaiden elämäntilanteeseen liittyviä seurantatietoja tallennetaan myös Työterveyslaitoksen 
Kykyviisariin. Kykyviisariin tallennettaviin tietoihin ei liitetä henkilötietoja, vaan tallentaminen tapahtuu 
asiakastunnisteella, joka on ainoastaan hanketyöntekijöiden tiedossa ja kirjataan lisäksi muistiin 
Hilkka -tietojärjestelmään. Työteveyslaitoksen Kykyviisari -projektin toimijoilla on oikeus tarkastella 
Kykyviisariin täytettyjä tietoja, mutta he käsittelevät niitä nimettöminä, eivätkä pysty yhdistämään niitä  
tiettyyn henkilöön. 

 


