
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
19.1.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Mäntän apteekki 

Osoite 

Itätorikatu 10, 35800 Mänttä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh. 03 4747 326, mantan.apteekki@apteekit.net 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Marja Lehtonen, apteekkari 
Osoite 

Itätorikatu 10, 35800 Mänttä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh. 03 4747 326, mantan.apteekki@apteekit.net 

3 
Rekisterin 
nimi 

Terveyspalveluiden rekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteriin tallennetaan tietoja Mäntän apteekin tuottamista terveyspalveluista, kuten 
astmapalvelusta ja diabetespalvelusta. Rekisteriä käytetään palvelun piirissä olevien asiakkaisen 
terveydentilan seuraamiseen ja omahoidon tukemiseen. Tietoja voidaan käyttää myös tehtäessä 
yhteenvetoja sekä kehitettäessä palveluja, mutta tällöin yksittäisen asiakkaan henkilötiedot eivät saa 
käydä ilmi.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

- Sukunimi ja etunimi sekä henkilötunnus 

- Asiakkaan terveydentilaan liittyviä tietoja, kuten 

          Terveysmittausten tuloksia 

          Tietoja käytössä olevista lääkkeistä 

          Terveyspalvelua tuottavan apteekkihenkilön ja asiakkaan omia arvioita terveydentilasta 

          Mahdollisesti lääkärin kommentteja 

- Ehdotuksia ja toimepiteitä terveyden edistämiseksi ja lääkehoidon onnistumisen tukemiseksi 

- Asiakkaan yhteystiedot 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Asiakkaan allekirjoittama lomake ja suostumukset 

Haastattelut 

Täytetyt lomakkeet 

Konsultaatiot lääkäriltä asiakkaan kirjallisella luvalla 

Reseptitiedot apteekin tietojärjestelmästä/reseptikeskuksesta 

Kelakortti/Kelan tietojärjestelmä 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteritiedot ovat henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja ja ne on määrätty 
salassapidettäviksi. Apteekkihenkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus (lääkelaki 395/1987 90 §).  

Tietoja voidaan käyttää apteekissa ainoastaan mainittuun käyttötarkoitukseen. Apteekkari antaa 
käyttöoikeudet työntekijöille rekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. 

 

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Jos asiakkaalla ei ole 
edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen 
edustajansa suostumuksella (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13 §, muut. 653/2000). 

Tietoja voidaan siirtää asiakkaan luvalla esimerkiksi hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle. 

 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Terveyspalvelujen rekisteriin tallennettuja tietoja ei siirretä missään tilanteissa EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä siihen.Niitä saavat 
käsitellä vain apteekkarin valtuuttamat henkilöt tarjotessaan asiakkaalle terveyspalvelua. Tietoja 
voidaan käsitellä myös tutkimustarkoituksessa, mutta silloin henkilöä yksilöivät tiedot tulee olla 
poistettuna siten, ettei yksittäistä henkilöä ole mahdollista tiedoista tallentaa. Tällainen käyttötapa on 
esimerkiksi yhteenvedon laatiminen palveluun osallistuneista asiakkaista.  
 
Tietoja säilytetään niin kauan, kuin tietoja tarvitaan palvelun tuottamiseen. Tämän jälkeen tiedot 
hävitetään.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 Asiakkaan tietoja sisältämät asiakirjat säilytetään lukitussa paikassa muistitikulle tallennettuna. Niitä 
saavat käsitellä vain apteekkarin valtuuttamat henkilöt tarjotessaan asiakkaalle terveyspalvelua. 
Tietoja voidaan käsitellä myös tutkimustarkoituksessa, mutta silloin henkilöä yksilöivät tiedot tulee 
olla poistettuna siten, ettei yksittäistä henkilöä ole mahdollista tiedoista tallentaa. Tällainen käyttötapa 
on esimerkiksi yhteenvedon laatiminen palveluun osallistuneista asiakkaista.  
 
Tietoja säilytetään niin kauan, kuin tietoja tarvitaan palvelun tuottamiseen. Tämän jälkeen tiedot 
hävitetään.   

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastuspyynnön tehtyään tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän 
rekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 

 

Halutessaan tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa rekisteröidyn tulee täyttää 
tarkastuspyyntölomake, johon hän merkitsee ne tiedot, jotka hän haluaa tarkastaa. 
Tarkastuspyyntölomake toimitetaan allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Mikäli 
asiakas on esimerkiksi sairauden vuoksi estynyt tekemästä tarkastuspyyntöä itse, hänen laillinen 
edustajansa tai alaikäisen henkilön kyseessä ollessa huoltajansa voi tehdä tarkastuspyynnön 
rekisteröidyn puolesta. 

 

Tarkastus on maksuton kerran vuodessa. Jos edellisestä tarkastuksesta on alle vuosi, apteekilla on 
oikeus periä tietojen antamisesta aiheutuvista kustannuksista maksu.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Havaitessaan tiedoissaan puutteita tai virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon 
poistamista tai korjaamista. Halutessaan tehdä korjauspyynnön rekisteröidyn tulee täyttää 
korjauspyyntölomake, johon yksilöidään korjattava ja/tai poistettava tieto ja peruste 
korjaukselle/poistolle. Korjauspyyntölomake toimitetaan allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle 
henkilölle. Mikäli asiakas on esimerkiksi sairauden vuoksi estynyt tekemästä korjauspyyntöä itse, 
hänen laillinen edustajansa tai alaikäisen henkilön kyseessä ollessa huoltajansa voi tehdä 
korjauspyynnön asiakkaan puolesta. . 



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 


