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EFFICA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOIKEUSJÄRJESTELMÄN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus
Savontie 55, 78300 Varkaus
Puhelin 017 579 511 (vaihde)

2. Rekisterin vastuuhenkilö
Rekisterin vastuuhenkilö on sosiaali- ja terveyskeskuksen johtaja.
Yhteyshenkilöitä käyttäjärekisteriasioissa on tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on antaa
rekisteristä tarkempia tietoja sekä vastata tietosuojaselosteen ajantasaisuudesta.
Tietosuojavastaava osallistuu lokirekistereiden seurannan suunnitteluun, valvonnan toteutukseen ja
huolehtii työntekijän tiedonsaantioikeuden käytännön toteutuksesta.
Yhteystiedot: Tietosuojavastaava. Savontie 55, 78300 Varkaus

3. Rekisterin nimi
Effica potilasrekisterin käyttöoikeusjärjestelmä.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Potilastietojen suojaaminen. Rekisterissä määritellään potilasrekisterin käyttöoikeusryhmä.
Rekisterin tietoja käytetään asiattoman käytön etsimiseen, asiallisen käytön todentamiseen
sekä epäiltyjen väärinkäyttötapausten selvittämiseen sekä potilaan tiedonsaantioikeuden
toteuttamiseen.

5. Rekisterin pitämisen perusteet
Käyttäjärekisteri perustuu henkilötietolain 32 §:n, lain potilaan asemasta ja oikeuksista  (785/1992) 13
§:n, lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 19 ja 20 §:n,
lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)11 ja 18 §:n sekä STM asetuksen
potilasasiakirjoista (298/2009) 24 §:n säännöksiin, joissa kuvataan rekisterinpitäjän velvollisuutta
suojata salassa pidettäviä tietoja, potilasta hoitavan oikeus käsitellä potilasasiakirjoja, velvollisuus
kerätä tietoja potilasrekisterin tietojen käsittelystä sekä velvollisuus antaa tietoja potilaalle hänen
tietojensa käsittelystä.

6. Rekisterin tietosisältö
Effica potilasrekisterin käyttäjistä tallennetaan nimi, henkilötunnus, nimike, titteli, ammatti,
työympäristö (terveyskeskus/sairaala), yhteystiedot, käyttäjäryhmä (= Effica rooli),
määritellään onko tilastointioikeus ja toimiiko käyttäjä vastaanottajan roolissa sekä palkkioiden
perimiseen liittyvät oikeudet (VES – ryhmä). Lisäksi määritellään käyttöoikeuksien
voimassaoloaika.
Toimikorttiin terveydenhuollon ammattihenkilöstä saadaan Valviran ylläpitämästä
attribuuttipalvelusta ammatillinen koulutus (ammattihenkilön nimike, opiskelija-asema)
Tiedonkäsittelyn tiedot jakaantuvat tiedon luovutusta koskevaan luovutuslokirekisteriin ja
tiedon käyttöä koskevaan käyttölokirekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjärekisterin käyttäjätiedot saadaan työntekijältä itseltään tai esimiehen tekemästä
käyttöoikeushakemuksesta. Henkilöllisyys tarkastetaan luotettavalla tavalla ennen
käyttöoikeuksien myöntämistä (passi, ajokortti). Terveydenhuollon ammattihenkilön
ammattikoulutus tarkastetaan Valviran attribuuttipalvelusta ja työtehtävät esimieheltä.
Tietojenkäsittelyn tiedot kerätään Efficaan kirjautumisesta ja tietojen käsittelystä järjestelmässä
(kertomuksen avaaminen, katsominen, tietojen tallentaminen).
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8. Rekisterissä olevien tietojen luovutus
Käyttäjärekisterin tiedot ovat salassapidettäviä eikä niitä ei luovuteta sivullisille ilman lakiin
perustuvaa oikeutta. Työnantajan edustajalla ja tietosuojavastaavalla tai hänen
toimeksiannostaan toimivalla on väärinkäytön epäilyn selvittelyä, tietosuojan valvontaa ja
potilaan tiedonsaantioikeuden toteuttamista varten oikeus saada tietoa rekisteristä.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeuden käyttö
Rekisteröidyllä eli käyttäjärekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä
koskevia tietoja on talletettu henkilörekisteriin henkilötietolain 26 §:n mukaisesti ja miten
niitä seurataan. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä suullinen tai
kirjallinen pyyntö tietosuojavastaavalle ja tarkastuksen yhteydessä valmistauduttava todistamaan
henkilöllisyytensä.

10. Potilaan oikeus käyttäjärekisterin tietoihin
Potilaalla on oikeus saada tietoa käyttäjärekisteristä perustelluin syin. Oikeus voidaan evätä,
jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka
jonkun muun oikeuksille tai muuten henkilötietolain 27 §:n tarkoitetuissa tapauksissa. Potilas ei saa
käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tiedonsaanti asianosaisena
voidaan evätä julkisuuslain 11 § perusteella.

11. Rekisterin suojaaminen
Käyttäjärekisterin käyttöoikeudet rajaavat rekisterin käytön ulkopuolisilta. Sosiaali- ja
terveyskeskuksen johtajalla on tieto rekisterin käyttöön ylläpitotehtävien vuoksi oikeutetuista
henkilöistä.  Potilasrekisterin vastuuhenkilönä sosiaali- ja terveyskeskuksen johtaja hyväksyy rekisterin
suojausperiaatteet sen jälkeen kun ne on käsitelty tietohallinnon johtoryhmässä,
tietoturvatyöryhmässä ja sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistyötoimikunnassa.

12. Muut käyttäjärekisteriin liittyvät tiedot
Käyttäjärekisterin tietojen yhdistäminen
Tietoja yhdistetään henkilöstörekisteriin ja ei - työsuhteisten henkilöiden rekisterin tietoja
käytetään käyttäjän henkilöllisyyden, yhteystietojen, työskentely-yksikön ja ammattiroolin
varmistamiseen.

Rekisterin arkistointi ja hävittäminen
Käyttölokirekisteriä ja luovutuslokirekisteriä säilytetään laissa ja asetuksessa säädetty aika,
minkä jälkeen ne hävitetään. Käyttäjän yksilöintitietoja ja tietoa käyttöoikeudesta säilytetään
12 vuotta potilastietojen suojaamisen takia.

13. Rekisteriselosteen saatavillapito
Tietosuojaseloste on sosiaali- ja terveystoimialan tietojärjestelmien käyttäjien luettavissa
Varkauden kaupungin intranetin lisäksi sairauskertomusarkistossa, työyksiköiden
perehdytyskansioissa ja tietosuojavastaavan työhuoneessa.


