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1. Rekisterin nimi 

 

Lifecare asiakastietojärjestelmän lokirekisteri 
ProConsona asiakastietojärjestelmän lokirekisteri 
Acute työterveyshuollon potilastietojärjestelmän lokirekisteri  

 
2. Rekisterinpitäjä 
 

 

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta 
Steniuksenkatu 2  
26100 Rauma   

  

 
3. Yhteyshenkilö 

rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

 

 

Rekisterin yhteyshenkilö: 
strateginen asiantuntija, tietosuojavastaava 
Rauman kaupunki 
Puh. 044 403 6383 
 
Rekisteriasioista vastaava henkilö: 
Sosiaali- ja terveysjohtaja  
Rauman sosiaali- ja terveysvirasto 
Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma 
Puh. 02 835 11 (vaihde) 

 
 
4. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin käyttö-
tarkoitus 

 

Käsittelytarkoituksena on asiakas- ja potilastietorekisterien suojattavien 
henkilötietojen käytönvalvonta sekä käytönvalvonnan perusteella tehtävien 
oikeudellisten vaatimusten käsittely. Lokitietojen avulla pyritään selvittämään ja 
ratkaisemaan tieto- ja viestintäjärjestelmien toiminnan ja niiden käytön häiriöitä tai 
virheitä. 
 
PERUSTEET: 
EU Yleinen Tietosuoja-asetus 6 artikla 
Tietosuojalaki 6 § 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 5 § 
      

 
5. Rekisterin   
tietosisältö 
 

 

Rekisteri sisältää lokitietoja eli suojattavan henkilötiedollisen tietojärjestelmän 
käsittelystä kerättäviä käyttäjäkohtaisia merkintöjä.  
 
Lokirekisteri on henkilö-, asiakas- tai potilastietoja sisältävä henkilörekisteri. 
Rekisterissä on käyttäjän ja asiakkaan / potilaan tunnistetiedot, ajankohta, 
käyttötapa sekä mitä tietokokonaisuutta on katsottu.  
 
TIEDOT OVAT SALASSA PIDETTÄVIÄ. 

 
6. Säännönmukaiset  
tietolähteet  
 

 

Lifecare asiakastietojärjestelmä 
ProConsona asiakastietojärjestelmä 
Acute työterveyshuollon potilastietojärjestelmä 

 
7. Säännönmukaiset  
tietojen luovutukset  

 

Käytönvalvonnan rutiinivalvontaan luovutetaan atk-tiimille ja 
tietosuojavastaavalle. Rekisteriä saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden 
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 työtehtäviin kuuluu vastata tietosuojan toteutumisesta. 
 
8. Rekisterin ylläpito- 
järjestelmät ja suojauk-
sen periaatteet 
 
 

 

SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT: 
Lifecare potilastietojärjestelmä 
ProConsona asiakastietojärjestelmä 
Acute työterveyshuollon potilastietojärjestelmä 
 
TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET  
Terveydenhuollon yksiköissä työskentelevien käyttöoikeudet on määritelty 
yksityiskohtaisesti käyttäjän työtehtävien ja vastuiden mukaisesti. 
Käyttäjät on yksilöity ja tunnistettavissa siten, että hänet todennetaan 
yksiselitteisesti järjestelmässä. 
 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 
 
 

 
9. Tarkastusoikeus ja 

tarkastusoikeuden 
toteuttaminen  

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla ja tietosuojalaki 34 §.   

Rekisteröidyn oikeudet: 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on 
toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.    

Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä 
hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Rekisterinpitäjä perii 
tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen 
kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi 
vuosi.   

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava 
mahdollisuudesta saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdan 3 rekisteriasioiden 
yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa 
Rauman sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteistä ja Rauman kaupungin 
Internet-sivuilta.   

Asiakkaan tiedonsaantioikeudet:  
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) 18 §:n 2 momentti   
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § ja 12 §   

Asiakkaalla on oikeus saada asiakastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa 
selvittämistä tai toteuttamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
antajalta kirjallisesta pyynnöstä viivytyksettä lokirekisterin perusteella maksutta 
tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä 
mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa 
saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.  
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10. Oikeus vaatia 

tiedon korjaamista  

 
Lokitietoja ei korjata. 
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