
Tietosuojaseloste  

1. Yleistä 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä henkilötietoja Syväpuron hoitokoti kerää, miten käsittelee 

henkilötietoja, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa. 

Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita Syväpuron hoitokoti noudattaa 

henkilötietojen käsittelyssä.  

Syväpuron hoitokoti kiinnittää erityistä huomiota tietojen suojaamiseen ja noudattaa kaikessa 

henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) sekä 

muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. 

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista 

hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja on määritelty. Tiedot, joista ei voi 

suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja. 

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

Rekisterinpitäjä: Syväpuron hoitokoti, Mickelspiltomintie 270, 07890 Mickelspiltom 

Tietosuojavastaava: Sanna Schmandt 

Yhteystiedot: sanna.schmandt@live.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten: 

➢ Asiakkaan terveyden edistäminen ja hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta 

➢ Lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen, kuten kirjapitolainsäädännön mukaisiin 

velvoitteisiin.  

➢ Palveluiden turvallisuuden varmistamiseen ja väärinkäytösten estämiseen 

➢ Syväpuron hoitokodin kiinteistöjen ja omaisuuden turvaamiseen sekä asukkaiden ja muiden 

henkilöiden turvallisuuden varmistamiseen 

➢ Palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja kohdennettuun asiakasviestintään ja 

palveluiden käytön seurantaan 

➢ Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Syväpuron hoitokodin ja 

rekisteröidyn välinen sopimussuhde, joka perustuu Syväpuron hoitokodin tarjoaman 

palvelun tilaamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, 

kuten kirjanpitovelvoitteisiin, potilaslainsäädäntöön ja lakisääteisiin raportointivelvoitteisin.  

 

 

 



4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietosisältö ja tietolähteet 

Syväpuron hoitokoti kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja 

tarpeellisia tässä Tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.  

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:  

Henkilötietoryhmä  

Esimerkkejä tietosisällöstä 

  

1. 1. Yhteystiedot  Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  

1. 2. Tunnistamistiedot Rekisteröidyn henkilötunnus 

1. 3. Asiakassuhteeseen liittyvät 

tiedot 

Tilinumero, laskutus- ja maksutiedot, ja muut asiakkuussuhteen 

yksilöivät tiedot. 

1. 4. Asiakastapahtumatiedot 

sekä sopimustiedot 

 

Tiedot Syväpuron hoitokodin ja rekisteröidyn tai Syväpuron 

hoitokodin ja rekisteröityä edustavan yhteisön välisestä 

sopimuksesta, vuokrasopimukset, asiakaspalautteet. 

  

1. 5. Hoito- ja hoivatoimintaa 

koskevat tiedot 

Hoidon ja kuntoutuksen järjestämisen, suunnittelun, 

toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, 

kuten hoidossa kertyvät tiedot. 

1. 6. Tietojen luovutukset 
Tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet 

sekä luovutusta koskevat muut merkinnät. 

  

1. 7. Rekisteröidyn antamat 

suostumukset 

Rekisteröidyn  antamaa suostumusta sekä suostumuksen 

peruuttamista ja rekisteröidyn antamia kieltoja koskevat tiedot. 

  

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä Syväpuron hoitokodin ja rekisteröidyn välisen 

sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi sekä Syväpuron hoitokodin 

palveluiden tuottamiseksi. Mikäli rekisteröity ei anna tarvittavia henkilötietoja, ei esimerkiksi 

hoivakodin vuokrasopimusta voida tehdä, eikä Syväpuron hoitokoti voi täyttää palvelun 

toteuttamiseen tai lainsäädäntöön perustuvia velvoitteita.  

Tietolähteet:  

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnin 

yhteydessä, vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana.  

Lisäksi henkilötietoja voivat antaa rekisteröidyn huoltaja, laillinen edustaja tai lähiomainen sekä 

hoitohenkilöstö.  

Syväpuron hoitokodin muut yhteistyökumppanit toimittavat Syväpuron hoitokodille rekisteröityjen 

henkilötietoja lainsäädännön ja sopimusvelvoitteiden edellyttämissä tilanteissa. 



5. Henkilötietojen säilyttäminen 

Syväpuron hoitokoti säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista Tietosuojaselosteessa 

määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja 

pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin 

liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei Syväpuron hoitokoti tarvitse tietoja oikeusvaateen 

laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen 

selvittämiseksi.  

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä 

on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus. 

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- 

ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. 

Vuokra- ja palvelusopimuksia säilytetään asiakas- ja sopimussuhteen ajan sekä pääsääntöisesti 

kuuden vuoden ajan sopimussuhteen päättymistä seuraavan tilikauden päättymisestä lukien. Muut 

potilas- ja sosiaalihuollon perusteella kerättävät asiakastiedot säilytetään potilaan asemasta ja 

oikeuksista annetun lain (785/1992, muutoksineen) ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista annetun lain (812/2000, muutoksineen) edellyttämän ajan.  

Lisäksi todetaan selvyyden vuoksi, että siltä osin, kun Syväpuron hoitokoti toimii henkilötietojen 

käsittelijänä rekisterinpitäjänä olevaan kuntaan nähden, noudatetaan näiden henkilötietojen osalta 

asianomaisen rekisterinpitäjän tietosuojaselosteita. Henkilötietojen käsittelijänä toimiessaan 

Syväpuron hoitokoti palauttaa asiakkaita koskevat rekisterinpitäjänä toimivalle kunnalle 

sopimussuhteen päättymisen jälkeen.  

Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa. 

6. Henkilötietojen käsittelevät tahot ja vastaanottajat 

Syväpuron hoitokoti voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä 

palveluntarjoajille tai alihankkijoille, esimerkiksi IT-järjestelmiä ja taloushallintopalveluita, 

tavarantoimituksia, oikeudellisia palveluita ja muita palveluita tuottavat palveluntarjoajat. Syväpuron 

hoitokoti varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti. 

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisten ja sopimusvelvoitteiden 

edellyttämissä tilanteissa mm. viranomaisille, esimerkiksi kunnille. Tietoja luovutetaan 

lainsäädännön edellytysten mukaisesti terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitävälle 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja kansallinen sähköiseen terveysarkistoon (KANTA-

tietokanta).  

Lisäksi rekisteröidyn henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan lähiomaiselle tai vastaavalle 

läheiselle potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista annetun lain mukaisten edellytysten täyttyessä (esimerkiksi tärkeä hoitopäätökset, mikäli 

henkilö ei ole kykenevä itse ilmaisemaan tahtoaan). 

Syväpuron hoitokoti voi joutua hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan 

rekisteröityjen henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi.  



Syväpuron hoitokoti ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja suoramarkkinointiin. 

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle  

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn 

turvallisuus 

Syväpuron hoitokoti käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään kaikissa tilanteissa varmistamaan 

henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta 

käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.  

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän 

turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, 

asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta sekä henkilöstön ohjeistaminen. 

Alkuperäiskappaleina säilytettävät asiakirjat pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu 

ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille. Paperitulosteet tuhotaan tietoturvallisesti.  

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen 

perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.  

9. Rekisteröityjen oikeudet  

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.  

Oikeus päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja.  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot 

kirjallisesti tai sähköisessä muodossa. 

Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä 

on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista.  

Syväpuron hoitokoti poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.  

 

 



Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn 

vastustamiseen 

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa 

siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.  

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus 

pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.  

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on 

oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.  

Oikeus peruuttaa suostumus 

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on 

oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole 

vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn. 

Oikeuksien toteuttaminen 

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tai sähköisesti ja osoitetaan 

tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot tietosuojaselosteen 

kohdassa 2. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista, minkä johdosta saatamme joutua 

kysymään lisätietoja. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan 

kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.  

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että 

hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. 

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Vaihde: 029 56 66700 

Faksi: 029 56 66735 

11. Muutokset Tietosuojaselosteeseen 

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta.  

mailto:tietosuoja@om.fi


 

  

  

 


