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1. Rekisterin pitäjä 

Siilinjärven kunta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta, Y-tunnus 172718-0 
PL 5 
71801 SIILINJÄRVI 
puh. 017 401 111 
sähköposti: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Katri Hollmén 
Kasurilantie 3 
71800 SIILINJÄRVI 
puh. 044 740 2200 
sähköposti: katri.hollmen@siilinjarvi.fi 

 
 

3. Rekisterin nimi 
Työterveyshuollon asiakasrekisteri 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Järjestelmässä olevia asiakkaan tietoja käytetään asiakkaan terveydenhoidon ja sairaanhoidon 
suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin sekä laskuttamiseen. Järjestelmän tietoja 
käytetään palveluiden tuottamiseen ja laskuttamiseen sekä tilastoinnin hoitamiseen. 

 
5. Rekisterin tietosisältö 

Effica-järjestelmästä: 
- Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot 
- Asiakkaan käynti- ja ajanvaraustiedot (Effica Ajanvaraus)  
- Asiakkaan kutsut (Effica Kutsu) 
- Alueiden väestö (Effica Väestövastuu) 
- Tilastotapahtumat 
- Työnantajan kertomus ( Effica Työnantajakertomus ) 
- Työsuhteet ( Effica Työnantajakertomus ) 
- Työntekijöiden poissaolot ( Effica Työnantajakertomus ) 
- Työnantajan toimintakertomus ( Effica Työterveyslaskutus ) 
- Työterveyshuollon laskutustiedot ( Effica Työterveyslaskutus ) 
- Tutkimustulokset (Laboratorio ja Röntgen) 

 

6. Säännön mukaiset tietolähteet 
Asiakastiedot saadaan asiakkaalta ja väestörekisteristä. Työsuhdetiedot saadaan 
työterveyshuoltoon asiakassuhteessa olevilta työnantajilta. Terveystoimen järjestelmän tietoja 
saadaan ja niitä ylläpidetään hoitoyksiköissä syntyvän tiedon perusteella. 

 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Järjestelmästä voidaan välittää laskutustietoja reskontra-järjestelmään.  
Palkkiotapahtumia koskevat tiedot luovutetaan palkanlaskentaan. 
Tilastotietoja annetaan viranomaisille lain edellyttämiin tarkoituksiin. 
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8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee 
vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Järjestelmä sijaitsee 
Siilinjärven kunnassa sijaitsevassa erillisessä tietoturvallisessa tilassa ja sitä käytetään omilta 
työasemilta. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Tietojen käyttö perustuu 
hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Asiakkaan terveyskertomuksen avaamisesta 
rekisteröityy käyttäjätiedot. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita 
varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttöoikeudet. Käyttöoikeus on 
tehtävän mukainen ja sisältää toiminnon mukaiset rajaukset. Manuaalisia asiakirjoja säilytetään 
työntekijöiden työpisteissä ja lukituissa arkistotiloissa. Arkistoidut asiakirjat säilytetään 
keskusarkistossa. 

 
10. Tarkastusoikeus 

Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §: 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat 
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Rekisteröidyllä on oikeus käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa. Tarkastus 
tapahtuu ottamalla yhteyttä potilasta hoitaneeseen lääkäriin/yksikköön.  

 

Rekisteritietojen tarkastuslomakkeen saa myös Siilinjärven kunnan kotisivuilta kohdasta 
Sosiaali- ja terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Lomakkeet.  

 
11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen 

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava 
asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta 
ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

 

Tiedon korjaaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä palvelua tuottaneeseen yksikköön ja pyyntö
 osoitetaan johtavalle lääkärille. 
 

Rekisteritietojen korjaamislomakkeen saa myös Siilinjärven kunnan kotisivuilta kohdasta 
Sosiaali- ja terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Lomakkeet. 
 
 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 


