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

 

 

1. 
Rekisterin 
nimi 

 
Ikäihmisten asumispalveluiden asiakastietorekisteri 

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. 044 786 5301, taina.niiranen@parkano.fi   

4. 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi: 

vanhustyön asiantuntija Tuija Vainionpää 
Osoite: 
Parkanontie 37, 39700 Parkano 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  
puh. 044 7865342, tuija.vainionpaa@parkano.fi 

5. 
Tietosuoja-
vastaava 

Sosiaali- ja terveystoimen tietosuojavastaavan ajantasaiset yhteystiedot ovat saatavissa 
Parkanon kaupungin verkkosivuilta www.parkano.fi/tietosuoja/ 

6. 
Henkilö-
tietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä 
tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Palveluasumista 
järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. 
Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on 
ympärivuorokautista. Asumispalveluyksiköiden tulee täyttää Vanhuspalvelulain asettamat 
kriteerit palvelun tuottamiselle.  
 
Vanhuspalvelulain ja Sosiaalihuoltolain mukaiset ikäihmisten asumispalvelut; lyhytaikainen 
tehostettu palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen sekä palveluasuminen. Asiakkaan 
tietoja käsitellään palvelutarvearvioinnissa, pidempiaikaisen asumispalvelun hakemuksen 
käsittelyssä SAS yta (=selvitä, arvioi, sijoita) työryhmässä, palvelupäätöksen, 
asiakasmaksupäätöksen, hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa. Lyhytaikaisen tehostetun 
palveluasumisen palvelupäätöksen laadinnassa.  
 
Perusteet:  
- Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 
- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali –ja 
terveyspalveluista (980/2012) 
- Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 
 
Rekisterin käyttötarkoituksena on yllä mainittujen tehtävien suorittaminen. Lisäksi rekisteriä 
käytetään palveluiden suunnitteluun sekä tutkimus- ja tilastotarkoituksiin.  
 
Muu lainsäädäntö: 
- Tietosuojalaki (1050/2018) 
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- 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 yksilöintitiedot: henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumerot, kotikunta, 
kansalaisuus, äidinkieli, siviilisääty, sosiaaliekonominen asema, osoitteen turvakielto.  
- tulo- ja varallisuustiedot 
- asumispalveluiden palvelupäätös ja asiakasmaksupäätös 
- palvelun järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät palvelutarpeen arvioinnit, suunnitelmat ja 
asiakaskertomustiedot 
- hakemuksien liitteenä olevat terveydenhuollon asiakirjat 
- järjestelmän käytön lokitiedot. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 
- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 

8. 
Säännön-
mukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ja/tai hänen edustajansa ilmoittamien tietojen 
sekä toimintayksikössä syntyvien tietojen perusteella. Henkilön tietoja voidaan saada 
viranomaisilta tai muilta tahoilta joko asiakkaan suostumuksella tai nimenomaisen lain 
säännöksen perusteella. Tietoja tulee aina ensisijaisesti pyytää asiakkaalta itseltään. 
Henkilörekisterissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja saadaan teknisen käyttöyhteyden 
avulla mm. Kansaneläkelaitokselta sekä Väestötietojärjestelmästä. 
 
- Kansaneläkelaitoksen Kuntien sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmä 
(Kelmu), jonka käyttö perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
21 §:ään. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
- laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
- laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (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: 

Pro Consona Sosiaalityö asiakasjärjestelmä 
 
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojärjestelmien ja 
tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä 
valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy 
tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitosopimuksen. 
 
Mediatri sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä 
 
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojärjestelmien ja 
tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä 
valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy 
tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitosopimuksen. 
 
 
 
 
Henkilötietojen säilytys/säilytysajan määrittely: 
Tietojen säilyttämisessä noudatetaan arkistonmuodostussuunnitelmaa, arkistolaitoksen 
kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä lainsäädäntöä. 
Tietojen säilytysajat on kuvattu täällä: 
 
https://www.arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/seulontapaatokset/Sosiaalihuolto_asia
kasasiakirjat_paatos_1_12_2014_F.pdf 
 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254 
 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298 
 

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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