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TIETOSUOJASELOSTE 

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 

 

 

1. 
Rekisterin 
nimi 

 
Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueen ikäihmisille suunnattu kysely poikkeusolojen 
aikana. 

2. 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi: 

Parkanon perusturvalautakunta yta                                                                                                  
Parkanon ja Kihniön sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta koskevan 
sopimuksen perusteella Parkanon kaupunki on toiminut rekisterinpitäjänä Kihniön kunnan 
palveluissa syntyvien kyseisen henkilörekisterin henkilötietojen osalta 1.5.2015 alkaen.  
Osoite: 

PL 14, 39701 Parkano 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 

puh. 03 44331 

3. 
Rekisteristä 
vastaava  
viranhaltija 

Nimi: 
      
Terveys – ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen 
Osoite: 

Parkanontie 37, 39700 Parkano 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  

puh. 040 7688201, taina.niiranen@parkano.fi   

4. 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi: 

vanhustyön asiantuntijat Tuija Vainionpää ja Tanja Mustajärvi 
Osoite: 

Parkanontie 37, 39700 Parkano 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  

Tuija Vainionpää p. 044 7865342, tuija.vainionpaa@parkano.fi, Tanja Mustajärvi p. 
0447865775, tanja.mustajarvi@parkano.fi 

5. 
Tietosuoja-
vastaava 

Tietosuojavastaava Hanna Kyösti  
sote.tietosuojavastaava@parkano.fi  
puh. 044 786 5759 
 
Varatietosuojavastaava Taina Niiranen 
sote.tietosuojavastaava@parkano.fi  
puh. 044 7688201 

6. 
Henkilö-
tietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot 
 
Valtioneuvosto on todennut 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että 
maassa vallitsevat valmiuslaissa (1552/2019) tarkoitetut poikkeusolot. COVID-19 pandemiassa 
on kyse vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavasta, hyvin laajalle 
levinneestä vaarallisesta tartuntataudista. Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia 
valtioneuvosto on päättänyt ottaa käyttöön valmiuslain nojalla joukon toimenpiteitä, joilla 
voidaan turvata hoitokapasiteetti ja pandemiatilanteen hoito sekä välttämättömät ja 
tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. 
 
Poikkeusoloissa kunnan on turvattava perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja 
kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ja erityistä tukea tarvitseviin 
asiakkaisiin. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa toteutettaessa on aina kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä 
tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen. Poikkeukselliset olot korostavat tätä 
tarvetta. Avun tarpeen kasvaessa helposti saavutettavia ohjaus- ja neuvontapalveluja on 
lisättävä. 
 
Perusteet: valmiuslaki (1552/2019) 

Laatimispäivä 

1.4.2020 
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Rekisterin käyttötarkoituksena on yllämainittujen tehtävien suorittaminen. Lisäksi rekisteriä 
käytetään palveluiden suunnitteluun sekä tutkimus- ja tilastotarkoituksiin.  
 
Muu lainsäädäntö: 
- Valmiuslaki (1552/2019) 
- Tietosuojalaki (1050/2018) 
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
- Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999) 
- Arkistolaki (831/2009 
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007, 1227/2010) 
- Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 
- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (20.3.2015/254) 
 

7. 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: 
- asiakkaan / perheen yksilöintitiedot: syntymäaika, nimi, osoite, sähköpostiosoite, 
puhelinnumerot, kotikunta.  
 
Käytössä olevat sosiaalihuoltolain mukaiset avohoidon palvelut, palvelutarve, käytössä olevat 
kommunikointi- ja informaatiokanavat. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
- valmiuslaki (1552/2019) 
- laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 
- laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 
- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 

8. 
Säännön-
mukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ja/tai hänen edustajansa ilmoittamien tietojen 
perusteella. Henkilön tietoja voidaan saada viranomaisilta tai muilta tahoilta joko asiakkaan 
suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.  
 
Väestötietojärjestelmä 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
- valmiuslaki (1552/2019) 
- laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
- laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 29 § 
(2009/661) 

9. 
Tietojen 
säännön-
mukaiset 
luovutukset 

Tiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. 
 
Tietoja voidaan luovuttaa: 
- asiakkaan nimenomaisella suostumuksella 
- ilman asiakkaan suostumusta sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain 
17–18 §:ien tai muun erityislainsäännöksen nojalla  
- sosiaalihuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- 
ja tilastotarkoituksia varten (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 28 §)  

10. 
Tietojen 
siirto EU:n 
tai ETA:n  
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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11. 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto: 

Paperiasiakirjat 
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan. 
 

B. Sähköinen aineisto: 

Aineisto kerätään Webropol-järjestelmää käyttäen, josta muodostuu Excel-tiedosto. 
 
 
Henkilötietojen säilytys/säilytysajan määrittely: 
Henkilötietoja säilytetään 2 vuotta, jonka jälkeen tiedot hävitetään. 
Anonymisoitu tietoaineisto säilytetään pysyvästi.  
 
Tietojen säilyttämisessä noudatetaan arkistolaitoksen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja 
määräyksiä sekä lainsäädäntöä. 
 
Tietojen säilytysajat on kuvattu täällä: 
http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/yleishallinto_verkkoon.pdf 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254  
https://www.arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/seulontapaatokset/Sosiaalihuolto_asia
kasasiakirjat_paatos_1_12_2014_F.pdf 
 
 
 

12. 
Rekisteröidyn 
oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet sekä niiden toteutumiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät: 
www.parkano.fi/tietosuoja 
 
Pyyntölomakkeet ovat saatavissa myös kaupungin kirjaamosta, neuvonnasta ja toimialoilta. 
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