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1. Rekisterin nimi 

 

Atk-ohjelmien käyttöoikeushakemusrekisteri 

 
 
2. Rekisterinpitäjä 
 

 

Rauman sosiaali- ja terveyslautakunta 
Steniuksenkatu 2 
26100 Rauma  

 
3. Yhteyshenkilö 

rekisteriä 
koskevissa 
asioissa  

 

 

Sovellusasiantuntija 
Steniuksenkatu 2 
26100 Rauma 
p. 02 835 2153 
 

 
 
4. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin käyttö-
tarkoitus 

 

Hakemusten perusteella annetaan käyttöoikeudet eri atk-ohjelmiin. Niiden 
perusteella voidaan todentaa käyttöoikeuksien oikeellisuus. 
 
PERUSTEET: 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastoetojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 

 
 
5. Rekisterin   
tietosisältö 
 

 

Henkilön nimi, henkilötunnus, työtehtävä, toimipiste, rekisteröintinumero 
(Terhikki), työssä tarvittavat ohjelmat 
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: 
Tiedot ovat salassa pidettäviä 
 
Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: 
– ei yhdistetä. 
 

 
6. Säännönmukaiset  
tietolähteet  
 

 

Esimies ilmoittaa hakemuksen tiedot. 
JulkiTerhikki 

 
7. Säännönmukaiset  
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle 
 

 

Tietoja ei luovuteta. 

 
8. Rekisterin ylläpito- 
järjestelmät ja suojauk-
sen periaatteet 

 

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT: 
Suojattu verkkoasema, jonne käyttöoikeudet vain tietoihin oikeutetuilla henkilöillä. 
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B. MANUAALINEN AINEISTO: 
Allekirjoitettu sitoumus, jossa ei ole suojattavaa tietoa. Säilytys mapeissa Atk-
tiimin tiloissa, lukollisessa kaapissa. 
 
TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 
 
A. Sähköinen aineisto 
Rekisterin atk:lle tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä 
pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä 
valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
Tietokanta säilytetään tietohallinnon hallinnoimassa palvelinsalissa. 
 
B. Manuaalinen aineisto: 
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan. 
 

 
9. Tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

 

PERUSTEET: 
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §: 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi 
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilö-
rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
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. 
 

 
10. Oikeus vaatia 

tiedon korjaamista 
 

 

Hakemuksia ei korjata. 
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