Rekisteriseloste

1 (2)

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatijan tiedot
Laadittu (pvm ja nimi)

Päivitetty (pvm ja nimi)

28.12.2011 Anitta Välitalo

1.4.2016 Marja Kälkäjä

Rekisteritiedot
1 Rekisterin nimi

Toimintakyvyn arvioinnin ja kuntouksen suunnittelun asiakasrekisteri (RehabFIM)
2 Rekisterin pitäjä
Oulun kaupunki, Hyvinvointilautakunta

Käyntiosoite: Torikatu 10 A, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 27, 90015 Oulun kaupunki
Puh. 08 - 558 410
3a Rekisteriasioista vastaava henkilö

Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä
Oulun Kaupunginsairaala, Kiviharjuntie 5
90015 Oulun Kaupunki
3b Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Ylilääkäri Anneli Vesa-Kurtti
Oulun kaupunginsairaala, Kiviharjuntie 5
90015 Oulun kaupunki
4 Rekisterin käyttötarkoitus

Oulun kaupunki on kehittänyt yhteistyössä Prime Solutions Oy:n kanssa RehabFIM-sovelluksen (FIM-arvioinnin
tallennus ja raportointi), jonka avulla tallennetaan asiakkaan FIM-pisteet ja kerätään asiakasta koskevat FIMtiedot yhteen valtakunnalliseen tietokantaan.
Rekisteriin kertynyttä tietoa voidaan käyttää:
1. yksittäisen asiakkaan hoidon- ja palvelujen suunnittelussa asiakkaan luvalla
2. rekisterinpitäjän toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja johtamisessa ilman asiakkaan
yksilöintitietoja
3. tilasto- ja tutkimustarkoituksessa ilman asiakkaan yksilöintitietoja.
Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus
5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn henkilötunnus, nimi, osoite, kotikunta, kansalaisuus, kieli, siviilisääty, sukupuoli, kuntoutuksen
sisään- ja uloskirjaustiedot, lääketieteelliset tiedot (vammaryhmä, diagnoosit, komplikaatiot), tulotiedot
(asumismuoto, tiedot työskentelemisestä), lähtötiedot, kuntoutuksen keskeyttäminen ja paluu, projektitiedot,
maksutiedot sekä FIM-pisteiden laskemiseen tarvittavat tiedot.
RehabFIM-tietoja(ml.henkilötunnus) tallennetaan säännönmukaisesti Oulun kaupungin ylläpitämään
tietokantaan tilastointi- ja tutkimustarkoituksessa.
Rekisterin ylläpitojärjestelmät

RehabFIM-ohjelma
6 Säännönmukaiset tietolähteet

RehabFIM-rekisteriin kertyvän tiedon tallentavat GCG:lta RehabFIM-lisenssin lunastaneet rekisterinpitäjät.
Potilaalta saadut tiedot.
7 Rekisterissä olevien tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Muille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa ilman potilaan suostumusta laissa säädetyissä erityistilanteissa
(laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 §), muutoin tietoja ei luovuteta ilman suostumusta.
8 Tietojen luovutuksen peruste, luovutuksesta päättävä henkilö ja yhteystiedot

Henkilötietolaki 26§ - 28§
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24§(621/1999)
Ylilääkäri Anneli Vesa-Kurtti p. 044 703 5620
Henkilötietolain tarkoittamat todistukset antaa tarvittaessa:
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Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä
Oulun kaupunginsairaala, Kiviharjuntie 5
90015 Oulun Kaupunki
Virkanimike

Puhelin

Valtuutuksen peruste (virka-asema tai jatkodelegointipäätös)
virka-asema
jatkodelegointipäätös

Rekisterin suojaaminen
9 Rekisterin suojaaminen
Analoginen aineisto

Digitaalinen aineisto

Ainoastaan Oulun kaupungin ja RehabFIM-lisenssin lunastaneiden rekisterinpitäjien henkilökunnalla on oikeus
käyttää RehabFIM-sovellusta.
Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana sovellukseen. RehabFIM-sovellus pitää
lokia, jonka avulla voidaan valvoa käyttöä.
RehabFIM-tiedot tallennetaan tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
RehabFIM-tietojen tallennus tapahtuu SSL-suojattua yhteyksiä käyttäen. Tietokanta sijaitsee vuokratulla
palvelimella. Palvelinpalveluita vuokrattaessa on huolehdittu siitä, että palvelimet sijaitsevat fyysisesti
turvallisessa konesalissa. jossa on kiinnitetty erityistä huomiota kulunvalvontajärjestelmiin,
hälytysjärjestelmiin sekä ympärivuorokautiseen valvontaan. Palveluun sisältyy myös tietojen säännöllinen
varmuuskopiointi.
Prime Solutions Oy turvaa Oulun kaupungille RehabFIM-sovelluksen asiantuntijatuen, Prime Solutions Oy:n
henkilökunnalla on tässä roolissa oikeus käyttää RehabFIM-sovellusta
10 Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
11 Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa
säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 12)
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö
rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28).
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 (Henkilötietolaki § 29).
Pyyntö osoitetaan:

Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27,
Torikatu 10 A
90015 Oulun Kaupunki
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