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Henkilörekisterin tiedot 
 
 
1 Rekisterin nimi 

Suuntima-palvelu  
 

2 Henkilötietojen käsittely tarkoitus 
Suuntima-palvelua käytetään hoidon ja palveluiden järjestemisen sekä omahoidon tuen/palve-
luiden suunnitteluun yhdessä terveydenhuollon ammattihenkilön ja asiakkaan kanssa. Ammat-
tihenkilöiden ja asiakkaiden tietoja käsitellään myös palvelun käytöstä raportoinnin tarkoituk-
siin. Ammattihenkilöiden osalta henkilötietoja käsitellään myös palvelun pääsynhallinnan ja 
käytönvalvonnan tarkoituksiin. 

 
3 Rekisterinpitäjä 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Y-tunnus 0818235-5. 
 
4 Rekisteristä vastaava viranhaltija: tehtävänimike ja yhteystiedot 

Sally Leskinen, johtajaylilääri 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Ahvenistontie 20 
13530 Hämeenlinna 
Puhelin 03 6291 (vaihde) 
https://www.khshp.fi/yhteydet/ 
 

5 Rekisterin yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa 
Projektipäällikkö (Digitaaliset palvelut) Kaisa Malmberg 
kaisa.malmberg@khshp.fi 

 
6 Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

Ei   
Kyllä  
Jos käsittelyä on ulkoistettu, kuvataan mitä. 

      Henkilötietoja ei luovuteta muille kuin Suuntima-palvelun tuottamiseen osallistuville. Palvelua 
ylläpitää ja tarjoaa DigiFinland Oy, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.   
 
7 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 
 

 Suostumus 
 

 Sopimus 
 

 Lakisääteinen velvoite 
Toimintaa ohjaa lainsäädäntö. Keskeisimmät lait ovat: 

https://www.khshp.fi/yhteydet/
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      EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 2016/679, Tietosuojalaki 2018/1050, Kuntalaki 
2015/410 
 

 Elintärkeiden etujen suojaaminen 
 

 Yleinen etu / julkisen vallan käyttö 
Mikä?       

 
 Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. 

 
 Rekisterin on julkishallinnon vapaaehtoisen toiminnan rekisteri. 

 
 Oikeutettu etu (ei sovelleta viranomaistoiminnassa) 

 
 
Rekisterin tietoja käytetään profilointiin tai automatisoituihin yksittäispäätöksiin 
Ei  
Kyllä . Jos kyllä, mihin?       
 
 
 
Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja henkilötietojen luovutus 

 
8 Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä 
 
Rekisteröityjen yksilöinti- ja yhteystiedot 

      Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakkaan syntymäaika, asiakkaan sukupuoli ja  asiakkaan 
kotikunta. Ammattilaisen etu- ja sukunimi, ammattilaisen organisaatio, ammattilaisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattikortin numero ja ammattilaisen käyttövaltuustiedot. Asiakasryhmä ja 
Suuntima-palvelun käytön tuloksena muodostuva asiakkuus sekä asiakkuus polku.   
 
 

Erityiset henkilötietoryhmät 
      Terveydenhuollon asiakkaat ja ammattilaiset.  

 
 

 
 
9 Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 

Ei  
Kyllä  
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10 Rekisterin tietolähteet  
      Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään vastaanotolla. Ammattilaisen tiedot valitetään sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattikortista.  
 
 
 
11 Tietojen suojaamisen periaatteet 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitel-
milla ja tietoturva-ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suo-
jattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Sopimuskumppanit hyväk-
syvät tietosuojasopimuksen ja käsittelijät salassapitoa koskevan sitoumuksen. 

 
12 Rekisterissä olevien henkilötietojen säännönmukainen luovutus 

Ei  
Kyllä   
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:       

 
13 Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille (EU:n tai Eu-

roopan talousalueen ETA:n ulkopuolelle) 
Ei    
Kyllä  
Tietoja luovutetaan:       

  
14 Henkilötietojen säilytysajan määrittäminen   

Henkilötietoja säilytetään ja hävitetään sairaanhoitopiirin tiedonohjaussuunnitelmien ja lainsää-
dännön mukaisesti.  

 
15 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiirin verkkosivuilta, www.khshp.fi>Hallinto>Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet 
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