
  REKISTERISELOSTE 
 Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 
 

Asiakirjan nimi:  Rekisteriseloste erityishuollon asiakasrekisteristä 
Päiväys ja hyväksyjä:  28.5.2015  johtava lääkäri 
Voimassaoloaika:  Toistaiseksi 
Vastuuhenkilö: Arkistonhoitaja 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 
(tarvittaessa eli jos          re-
kisterinpitäjällä ei ole toimi-
paikkaa EU:n alueella, myös 
edustaja)  

 
Nimi              Vaalijalan kuntayhtymä 
 
Postiosoite    Nenonpelto                                                     Postinumero  76940 

Puhelin          015-783111 
 
Käyntiosoite  Nenonpellontie 40 

 
2. Rekisteriasioita hoitava 
henkilö tai yhteyshenkilö 

 
Nimi            Sovellusasiantuntija Anne Kemppi-Särkkä 
 
Puhelin          050 389 9413 

 
3. Rekisterin nimi 

 

                  Erityishuollon asiakasrekisteri 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus Henkilötieto 
L523/99/8§/4mom  
 

 
Erityislainsäädännöllä (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/77 sekä 
asetus 988/77) järjestettäviksi määrättyjen palvelujen ja asiakassuhteiden 
hoito, sekä näihin palveluihin sisältyvistä tehtävistä huolehtiminen. 

5. Rekisterin tietosisältö (re-
kisteröityjen ryhmä/ ryhmät ja 
näihin liittyvät tiedot tai tieto-
ryhmät) 
 
 

Henkilö- ja perhetiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, edunvalvojan- / 
huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero, ammatti 
Kunta- ja ylläpitolaskutustiedot: henkilö- ja varallisuustiedot, kuntoutusaika-
tiedot, pankkitilinnumero. 
Ajanvaraus, päätökset, erilaiset tapahtumat ja suunnitelmat. 
Huoltokertomuksen hoitotiedot ja tutkimustiedot: (erilliset arkistot).  -----      -
Varsinaiset huoltokertomustiedot (ATK ja paperiarkistot)                                                                                                                                                                        
-EEG-käyrästöt (CD-levykkeet) 
-Psykologien ja puheterapian testi-/tutkimusasiakirjat 
-Hammashuoltolan kortistot 
-Sivupisteissä olevien asiakkaiden huoltokertomuksista otetut kuntoutuksen 
kannalta keskeiset tiedot kopioina.            
-Sateenkaaren koulun oppilaskortisto. 
-Lokitieto-tarkastus-, tietojen tarkastus-, tietojen oikaisu-,-korjaus-,-poistopyyn-
nöt 

6. Säännönmukaiset tietoläh-
teet  

- henkilöltä itseltään, huoltajalta, edunvalvojalta, lähetteestä; henkilötiedot 
- aikaisemmista tai muista samanaikaisista hoito-/ kuntoutusyksiköistä; huolto-    
  krtomustiedot   
- eläkelaitokselta; eläkkeitä ja muita etuuksia koskevat tiedot 
- huoltajalta, edunvalvojalta  ja /tai pankilta; laskutustiedot; osoite- ja tilitiedot. 
- opetuksen järjestäjältä/opettajalta; oppilastiedot 

7. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset, ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan talousalu-
een ulkopuolelle 
 
 

- STAKES (hoitoilmoitukset L1073/92/6§ ja L556/89 A774/89) 
- kansaneläkelaitos (läsnäolotiedot L568/07) 
- asiakkaan jatkohoidosta ja kuntoutuksesta huolehtiville asiakkaan suostu 
  muksen perusteella 
- tutkimuskäyttöön tieteellistä työtä varten (luvanvarainen) 
- asiakkaalle hoitoyhteenveto ja kuntoutussuunnitelma tarvittaessa ja eri- 
   tyishuoltoa koskevat päätökset aina  
- EU:n tai Euroopan unionin ulkopuolelle vain henkilötietoL523/99/23§ )  
LUOVUTTAMISTAPA: sähköinen luovutus 

8. Rekisterin suojauksen peri-
aatteet 
 
 
 

 

 Manuaalinen aineisto: Päivittäin tarvittavat huoltokertomukset/muut tiedot säily-
tetään kuntoutusyksiköissä/työpisteissä lukituissa kansliahuoneissa.  Päivittäi-
sestä käytöstä poistetut erityishuollon asiakasrekisteriin liittyvät asiakirjat on ar-
kistoitu lukittuun paloturvalliseen arkistoholviin, avain luovutetaan vain tunne-
tuille vaitiolovelvollisille asianomaisille. 
 ATK:lle talletetut tiedot; kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana 
joilla pääsee asiakasrekisteriin. Huoltokertomusosaan vain omaan tekstiinsä voi 
tehdä muutoksia ja lukuoikeus on kaikilla asiakkaan hoidon kannalta tärkeillä 
työntekijöillä. Rekisterin käytöstä tallentuu raportti josta käy ilmi: käyttäjä, päivä-
määrä, kellonaika ja mitä on tehty. 

 



TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE 
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuu-
desta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 
(1030/1999) 8 § 

 

Asiakirjan nimi:  Tietojärjestelmäseloste Effica erityishuollon tietojärjestelmästä 
Päiväys ja hyväksyjä:  28.5.2015 johtava lääkäri 
Voimassaoloaika:  Toistaiseksi 
Vastuuhenkilö: Arkistonhoitaja 
 

1.   Tietojärjestelmän nimi  
  
      Effica - erityishuollonasiakastietojärjestelmä 
 
2.   Tietojärjestelmän vastuutaho 
      Vaalijalan kuntayhtymä   
      Nenonpellontie 40   
      76940 Nenonpelto 
 
3.   Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja - henkilö 
       Hallinto- ja talousyksikkö:   
       Johtava lääkäri Anu Hirvonen puh. 050 389 9443 
       Sovellusasiantuntija Anne Kemppi-Särkkä puh. 050 389 9413     
       s-posti; etunimi.sukunimi@vaalijala.fi 
 
4.    Tietojärjestelmän käyttötarkoitus 
 

Erityishuollon asiakkaiden sosiaalihoidon, terveyden-  ja sairaanhoidon ja kuntoutuksen   
suunnitteluun toteutukseen ja arviointiin, hoitopäivälaskutukseen  ja tilastoinnin hoita-
miseen.   

 
5.   Tietolähteet 
      - väestörekisterikeskuksesta 
      - henkilöltä itseltään tai hänen huoltajalta / edunvalvojalta (huoltokertomustiedot) 
      - aikaisemmista tai muista samanaikaisista hoitopaikoista (  -”-  ) 
      - eläkelaitokselta (eläkkeitä koskevat tiedot) 
      - huoltajalta, edunvalvojalta  ja / tai pankilta (ylläpitolaskutustiedot) 
      - opetuksen järjestäjältä / opettajalta (oppilastiedot) 
 
6.   Tiedot ovat vuosilta / alkaen vuodesta 
 
      Tiedot asiakaskohtaisesti, alkaen noin v. 1950 siirretty Effica järjestelmään 2007 edel-

leen 
 
7.   Tietojen päivitystiheys 
      Jatkuva 
 
8.   Tietojen julkisuus / salassa pidettävyys 
        Julkisuuslain 621/1999 ja henkilötietolain 523/1999 mukaisesti 
 
9.   Tietojärjestelmän julkinen osoite 
      Ei suoraa julkista pääsyä 
 
10. Julkiset tiedot 

Rekisteröidyllä itsellään, hänen mahdollisella edunvalvojalla / huoltajalla on oikeus 
saada tietoja rekisteröidyn henkilön tietojen käsittelystä, sekä tarkastaa rekisteröidyt 
tiedot, kukin tietojen tarkastamista koskeva tapaus käsitellään yksilökohtaisesti rekis-
teriasioita hoitavan vastuuhenkilön kanssa.       

      
11. Salassa pidettävät tiedot 
      Asiakkuutta kokevat tiedot ovat salassa pidettäviä. 
 

 

mailto:etunimi.sukunimi@vaalijala.fi

