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REKISTERIN NIMI
Taltioni – terveys- ja hyvinvointitietoja sisältävä tietokanta
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Hyvis-ICT Oy ylläpitää kansallista terveystaltio-alustaa. Tavoitteena on olla
kansalaisten, terveydenhuollon toimijoiden ja hyvinvointipalvelujen tuottajien
yhteinen terveys- ja hyvinvointitiedot sisältävä tietokanta ja palvelualusta. Palvelut
tarjoavat kansalaiselle konkreettisia ja yksilöllisiä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon. Eri palveluista kootun ja yhdisteltävän tiedon avulla on
mahdollisuus saada parempi kokonaiskuva omasta terveydestä.
Taltioni on tietovaranto, johon Loppukäyttäjät ja Palveluntuottajat voivat joko
suoraan tai välillisesti tallentaa Loppukäyttäjätietoja siten, että Palvelut voivat
hyödyntää näitä tietoja.
Sikäli kun Loppukäyttäjä Palvelukohtaisesti antaa tälle suostumuksensa, useat eri
Palveluntuottajat voivat hyödyntää Taltioniin tallennettuja samoja
Loppukäyttäjätietoja.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
- Taltionin käyttäjätilin ja käyttäjätietojen hallinnointi ja hyödyntäminen käyttöasteen
seuraamiseksi ja palvelun kehittämiseksi
- Taltionin tuottaminen edellä kuvattuja tarkoituksia varten
- Taltionin palveluiden markkinointi käyttäjille
- Palveluun tallennettujen tietojen käyttäminen tunnistamattomina tilasto-, tutkimusja muihin vastaaviin tarkoituksiin.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Jokaisesta käyttäjästä tallennetaan rekisteröitymisen seuraavat tiedot Taltioniin:
Nimi
Sähköpostiosoite
Henkilötunnus
Kieli
Sen lisäksi Taltionin perustietoihin voidaan tallentaa käyttäjästä:
Osoite
Puhelinnumero
Syntymäaika
Sukupuoli
Veriryhmä
Siviilisääty
Ammatti
Äidinkieli
Kansalaisuus

Näiden lisäksi käyttäjällä on käytössä erilaisia palveluita, joiden tietosisältö vaihtelee.
Palvelut voivat liittyä esimerkiksi käyttäjän hyvinvointiin, terveyteen, elintapoihin.
Voit tarkastaa itseäsi koskevan ajantasaisen tietosisällön milloin tahansa Taltionista
kirjautumalla omaan profiiliisi (https://oma.taltioni.fi).
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja kerätään Taltionin käyttäjältä rekisteröitymisen ja siihen liitettyjen Palvelujen
käyttämisen yhteydessä.
Tietoja kerätään palveluntuottajien ja kolmansien osapuolien tuottamien palvelujen
kautta käyttäjän nimenomaisella suostumuksella.
Tietoja kerätään tunnistamispalvelua tarjoavilta kumppaneilta sekä
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja luovutetaan Palveluntuottajille ja kolmansille osapuolille käyttäjän
nimenomaisella suostumuksella.
Tietoja voidaan luovuttaa tunnistamattomassa muodossa tilasto-, tutkimus- ja muita
vastaavia tarkoituksia varten. Tällaisessa tilanteessa yksittäistä käyttäjää ei voi niiden
perusteella tunnistaa.
TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Taltioniin tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Taltioni tietokantaan tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Tietokanta on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla
teknisillä suojakeinoilla.
Fyysisesti tietokantapalvelimet sijaitsevat suljetussa konesalissa, jonne pääsyä
valvotaan kulunvalvontajärjestelmän avulla.
Taltionin tuotantoympäristö on eristetty kehitys- ja testausympäristöistä.
Rekisteriä tai sen osia ei säilytetä paperitulosteena.
Rekisterin käytöstä kirjoitetaan jäljitystietoja.
Palvelun käyttö tapahtuu aina suojatun yhteyden yli (SSL).
Rekisteriin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joiden toimenkuvaan tietokannan
operointi ja huoltotoimenpiteet kuuluvat. Jokaisella henkilöllä on henkilökohtainen
käyttäjätunnus ja salasana minkä lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
REKISTERÖIDYLLE KUULUVIEN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Jokaisella on oikeus:
- tarkastaa itseään koskevat tiedot,
- vaatia virheellisen tiedon korjaamista, ja
- kieltää henkilötietojensa käyttö laissa mainittuihin tarkoituksiin.
Käyttäjä voi milloin tahansa kirjautua Taltioniin ja tehdä edellä mainitut
toimenpiteet.
Muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä yhteyttä voi ottaa
sähköpostilla: tietosuoja@taltioni.fi

