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

 

 

1. 
Rekisterin 
nimi 

 
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen palveluntuottajien rekisteri 

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 

5. 
Tietosuoja-
vastaava 

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

6. 
Henkilö-
tietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa, että yksityisiä 
sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. 
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia 
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai 
olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Kunta 
käsittelee ilmoituksen, varmistaa ilmoituksessa pyydetyt liitteet ja laatii asiassa 
viranhaltijapäätöksen.  
 
Rekisterin käyttötarkoituksena on yllä mainittujen tehtävien suorittaminen. Lisäksi rekisteriä 
käytetään palveluiden suunnitteluun sekä tutkimus- ja tilastotarkoituksiin.  
 
Perusteet: 
- Henkilötietolaki (523/1999) 
- Tietosuojalaki (1050/2018) 
- Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 
- Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 
- 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) 

Laatimispäivä 
1.6.2021 

http://www.parkano.fi/tietosuoja/
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7. 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: 
- Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajan yksilöintitiedot:  
henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumerot, kotikunta, kansalaisuus, äidinkieli, yritystiedot.  
- Palveluntuottajan ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta 
- Jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, 
yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä 
- Palveluntuottajan toimintasuunnitelma  
- Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/ todistuksista ja selvitys 
työkokemuksesta 
- Palveluntuottajan rekisteriseloste 
 

8. 
Säännön-
mukaiset 
tietolähteet 

- Palveluntuottajan ilmoittamat tiedot 
- Palveluntuottajan tietojen tarkistus ( JulkiTerhikki/ JulkiSuosikki rekisterit)  

9. 
Tietojen 
säännön-
mukaiset 
luovutukset 

Tiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. 
 
Tietoja voidaan luovuttaa: 
- 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. 

11. 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto: 

Paperiasiakirjat 
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan. 
 

B. Sähköinen aineisto: 

Dynasty asiakirjajärjestelmä 
 
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 
 

https://www.arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/seulontapaatokset/Sosiaalihuolto_asiakasasiakirjat_paatos_1_12_2014_F.pdf
https://www.arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/seulontapaatokset/Sosiaalihuolto_asiakasasiakirjat_paatos_1_12_2014_F.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254
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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. 

 

 

 

 

https://www.parkano.fi/tietosuoja

