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Rekisteriseloste  

(Henkilötietolaki 10 § ja 24 §) 

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (10 §) että rekisteröidyille annettava informaatio hen-

kilötietojen käsittelystä (24 §). 

 

1. Rekisterin pitäjä Nimi 
Lapinjärven kunta 

Postiosoite 
Lapinjärventie 20 A 07800 

Puhelinnumero 
(019) 510 860 

2. Rekisteriasioita 
hoitava henkilön 
tai yhteyshenkilö 

Nimi 
Tiia Gustavson 

Puhelin 
050 432 6228 

3. Rekisterin nimi DomaCare asiakastietojärjestelmä 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoi-
tus 

Lapinjärven kunta toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä Lapinjärven 
kunnan palveluasumisen ja eräiden muiden sosiaalihuollon palveluiden tuotantoa 
koskevassa palvelusopimuksessa tarkoitettujen asiakastietojen osalta.  
 
- Asiakkaan hoidon järjestäminen ja toteuttaminen. 
- Hoito- ja palvelusuunnitelman teko, hoidon suunnittelu ja hoitopäätösten teko. 
- Sosiaalihuollon asiakaskertomuksen muodostaminen ja hallinta 
- Laskutusaineiston keräys ja hallinnointi 
- Hoitoon liittyvien tilastotietojen keräys ja analysointi 
 
Asiakasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on 
määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty. 

5. Rekisterin tietosi-
sältö 

 

Asiakkaat 

- Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta, sukupuoli) ja valokuva 

- Omaisten nimi ja yhteystiedot 

- Terveyden tilaan ja lääkitykseen liittyvät tiedot 

- Annetut palvelut ja kunnan myöntämät etuudet 

- Hoitosuunnitelma, hoitoon liittyvät päivittäiskirjaukset ja muut hoitotiedot 

- Saapumis-, poistumis- ja poissaolotiedot 

- Käyttövaroihin liittyvät tiedot, jos palveluyksikkö hallinnoi asiakkaan käyttövaroja 

Työntekijät  

- Henkilötiedot (nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

- Ammattinimike ja tehtävä organisaatiossa 
- Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuden alku- ja loppuajankohta sekä tietojärjes-
telmän käyttöoikeudet 
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

- Asiakas itse tai hänen omaisensa tai edunvalvojansa 
- Asiakkaan kotikunnan virkamiehet 
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- Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20§:ssä määritellyt 
viranomaiset ja julkisoikeudelliset yksiköt, laitokset ja yhteisöt sekä yksityiset am-
mattihenkilöt. 

7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutus 

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta, ”julkisuuslaki”) 24 §:n 1 momentin 25 kohdan nojalla. 
Perusteet: 
- Henkilötietolaki 11§ (523/1999) 
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ (621/ 1999) 
- Kansanterveyslaki (66/1972) 
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992) 
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14§ ja 15§ (812/2000) 
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) 
 
DomaCaresta siirretään automaattisesti laskutukseen liittyvää tietoa. Tieto siirre-
tään käyttäen laskutusjärjestelmän rajapintaa ja suojattua yhteyttä. 
 
DomaCaresta siirretään automaattisesti THL:n keräämät hoitoilmoituskoosteet 
(HILMO) THL:n ohjeistuksen mukaan. Siirrossa käytetään THL:n toimittamaa salat-
tua rajapintaa. 
 
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti asiakkaan palvelun maksavalle kunnalle ja 
valtakunnallisiin lakisääteisiin sosiaalihuollon rekistereihin. 
 
Asiakas voi halutessaan peruuttaa suostumuksen tietojen luovuttamiseen 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai 
Euroopan talous-
alueen 
ulkopuolelle 

Kaikki DomaCare-järjestelmän turvapalvelimella olevat tiedot on tallennettu Suo-
messa sijaitseville palvelinlaitteille. Tietoa ei missään vaiheessa siirretä Suomen ul-
kopuolelle. 

9. Rekisterin suo-
jauksen periaat-
teet 

DomaCare -järjestelmän pääkäyttäjänä toimii Mehiläinen Lapinjärvi Oy. Palvelun 
tuottajana ja teknisenä ylläpitäjänä toimii Invian Oy. 
 
DomaCare -järjestelmään tallennetut tiedot sijaitsevat Invian Oy:n turvapalveli-
mella. Turvapalvelimen fyysisestä (laitteistotason) ylläpidosta vastaa UpCloud Oy. 
Palvelinkeskus täyttää kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) vaa-
timukset ja hyödyntää uudenaikaisia menetelmiä korkean toimintavarmuuden ja 
saavutettavuuden takaamiseksi. Asiakasjärjestelmään tallennetut tiedot varmuus-
kopioidaan säännöllisesti Invian Oy:n toimesta. Kaikki asiakastiedot ja varmuusko-
piot sijaitsevat Suomessa. 
 
Jokainen käyttäjä kirjautuu DomaCare-asiakastietojärjestelmään henkilökohtaisella 
käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Käyttäjien oikeustasot on pääkäyttäjän toi-
mesta asetettu siten, että he näkevät vain tehtävänsä kannalta vältämättömät tie-
dot. Tietojen lisäys-, muokkaus-, ja katselutoiminnot kirjautuvat automaattisesti 
käyttölokiin, josta ne voidaan jälkikäteen todentaa. 
 
Liikennöinti turvapalvelimen ja DomaCare-asiakasohjelmistojen välillä hoidetaan 
käyttäen salattua yhteyttä. Salausmenetelmänä käytetään Secure Sockets Layer 
(SSL) -protokollaa, joka on yleisesti käytössä luottamuksellisten tietojen käsitte-
lyssä (mm. verkkopankkisovelluksissa). 
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Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Perusteet:  
Henkilötietolaki 11§ (523/1999),  
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14§ ja 15§ (812/2000). 
 
A: Sähköiset ylläpitojärjestelmät 
   
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee 
katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan 
ja järjestelmiin pääsee ensisijaisesti vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tieto-
järjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoi-
keudet. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten 
hänelle on myönnetty käyttöoikeus.   
Organisaatiossa työskentelevät ovat allekirjoittaneet tietosuoja- ja tietoturva-
sitoumuksen.  
Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua seurataan ja valvotaan käyttölokitietojen 
avulla. 
   
B: Manuaalinen aineisto: 

- paperiasiakirjat 
Tietojen suojauksen periaatteet: 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistoin-
tisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksilla. 
 
A: Sähköinen aineisto: 
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojär-
jestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoi-
keuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtai-
sesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapi-
tosopimuksella.  
 
B: Manuaalinen aineisto: 
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan. 
 

10. Tarkastusoikeus Asiakkaalla on oikeus nähdä ja tarkastaa kaikki henkilötietonsa ja hänen hoitoaan 
koskevat asiakasrekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisina (Henkilötietolaki, 
523/1999, 26 §).  
 
Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpi-
täjälle. Tiedot pyritään antamaan pyydettäessä kirjallisina. Tiedot antavat asiak-
kaan asioita hoitava henkilö siinä yksikössä, jossa henkilö on asiakkaana.  
 
Asiakastietorekisterin tietoja on mahdollista tarvittaessa korjata tai poistaa (Henki-
lötietolaki 29§1).  Rekisterinpitäjän on ilman aiheettominta viivytystä oma-aloittei-
sesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä re-
kisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puut-
teellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
 
Korjauksista ja poistoista jää näkyviin tiedot korjauksen tekijästä ja korjauspäivä-
määrästä. Mikäli työntekijä ei hyväksy asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta, 
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös 
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ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.  Rekisteröity voi saattaa asian 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

11. Tiedon korjaami-
nen 

Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava Lapinjärven kuntaan. Korjaus-
pyyntö on toimitettava kohdassa 2 viitattuun asianomaiseen yksikköön. Asiakaan 
henkilöllisyydestä varmistutaan korjauspyynnön toimittamisen yhteydessä.  
 

12. Kielto-oikeus  

 


