
Rekisterinpitäjä 

Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava  Edustaja / Vastuutaho 
Nimi Salon kaupunki Nimi Ilkka Valve Nimi Minna Virta, Kehittämis-, elinkeino- ja 

työllisyyspalvelut 
Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Salorankatu 5-7, 24100 Salo 
Sähköposti kirjaamo@salo.

fi 

Sähköpost
i 

tietosuojavastaava
@salo.fi 

Sähköposti minna.k.virta@salo.fi 

Puhelin (02) 7781 Puhelin 044 778 2031 Puhelinnumero 044 778 2161 
Tällä asiakirjalla toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämää 
rekisterinpitäjän informointi- ja osoitusvelvollisuutta. Rekisterinpitäjä 
kuvaa tässä ja muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä 
dokumenteissä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot ja 
toimintaperiaatteet  

Ensisjainen yhdyshenkilö Vat-järjestelmän pääkäyttäjä/Petra Wiirilinna 
Osoite Salorankatu 5-7, 24100 Salo  
Sähköposti petra.wiirilinna@salo.fi 
Puhelinnumero 044 778 3096 

Henkilörekisterin tiedot 
Henkilörekisterin 
nimi 

Vat-tietojärjestelmä; Waltin 
työpajojen asiakas- ja 
toimenpiderekisteri. 

Henkilötietojen 
käsittelyn 
lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on viranomaisen lakisääteinen velvoite. 
Perusteista keskeisempiä ovat: 
Tietosuojalaki 
Työttömyysturvalaki 
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki 

Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Työhön kuntoutuksen tarkoitus on 
auttaa asiakasta kuntoutumaan 
siten, että siirtyminen koulutukseen 
tai työelämään on mahdollista. 

Tietosisältö Asiakasrekisteri sisältää tietoja Waltti-työpajojen nykyisistä asiakkaista ja päättyneistä 
asiakkuuksista. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen ohjauksen tarpeisiin. Kokonaisuus 
sisältää järjestelmän parametrit, asiakkaan perustieto-osan (henkilötiedot, sopimusjaksotiedot, 
valmennusjaksotiedot), kuntoutuksen suunnittelun ja dokumentoinnin, läsnäolopäiväkirjan 
(työmaapäiväkirja), asiakaspalauteosion ja toimintakyvyn kuvaamiseen kehitetyn, WHO:n ICF-
luokitukseen perustuvan, toimintakyvyn arvioinnin. 
Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) 

Henkilötieto-
ryhmät 

Henkilörekisteri sisältää salassa 
pidettävää ja luottamuksellista 
tietoa; asiakkaan yksilöintitietoja ja 
ohjaukseenja läsnäoloon liittyviä 
tietoja.  Henkilötietoryhmät: 
asiakkaan nimi, syntymäaika, 
puhelinnumero, kotikunta, 

Henkilötietojen 
säilytysaika ja 
peruste 

Henkilötietoja säilytetään ja rekisteriä ylläpidetään asiakkuuden päättymiseen asti, jonka jälkeen 
ne hävitetään järjestelmästä. Suostumustietojen luovutukseen säilytetään asiakirjakäytännön 
mukaisesti 30 vuotta palvelun päättymisestä. (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja Salon 
kaupungin tiedonohjaussuunnitelmat) 
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koulutus, valmennusjakson 
aloituspvm, ja lopetuspvm, minne 
sijoittuu asiakkuuden jälkeen, 
lähettävä taho, oma 
yksilövalmentaja sekä 
työvalmentajat. 

Tietolähteet ja tietojen luovutukset sekä siirrot 

Tietolähteet Tietolähteenä toimii pääasiassa 
asiakas itse. Yhteystiedot on saatu 
lähettävältä taholta jonka kanssa 
asiakas on tietojen luovuttamisesta 
sopinut. Asiakas täyttää myös 
suostumuslomakkeen tietojensa 
tallentamiseen ja vaihtamiseen 
niiden tahojen kanssa, jotka 
asiakkaan kanssa suostumukseen 
merkitään. Asiakkaan kanssa 
käydään läpi suostumuslomakkeen 
sisältö ja asiakasrekisterin 
käyttötarkoitus.  

Säännönmukaiset 
tietojen 
luovutukset 

 
Tietoja luovutetaan Walttitalossa työskenteleville työllisyys-, sosiaalipalveluiden sekä 
terveydenhuollon ammattilaisille. Suostumuksen tietojen luovuttamiseen asiakas on täyttänyt. 
 
Asiakas- ja toimenpiderekisteristä voidaan tehdä sisäiseen-, tutkimus-, tai viranomaiskäyttöön 
yhteenvetoja, joissa ei esiinny yksilöityjä henkilötietoja. 

Tietojen 
luovutus EU- ja 
ETA- alueen 
ulkopuolelle 

Ei luovuteta. Tietojen siirrot EU- 
ETA-alueen 
ulkopuolelle 

Ei siirretä. 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta 

Manuaaliset 
aineistot 

Säilytetään lukitussa kaapissa 
Waltti-talon arkistointihuoneessa. 

Tietojärjestelmillä 
käsiteltävät 
henkilötiedot 

Jokaisella Walttitalon työ- ja yksilövalmentajalla on henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään, 
joista jää lokitiedot. 

Henkilötietojen 
käsittelyn 
valvonta 

Työvalmentajien oikeudet rajaantuvat omien asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn. Yksilövalmentajalla on laajemmat käyttöoikeudet ja pääkäyttäjä voi muokata, 
poistaa ja lisätä tietoja yksinoikeudella. 

Rekisteröidyn informointi ja oikeudet 

Rekisterinpitäjän 
informointivelvol
-lisuus 

Asiakasta informoidaan rekisteristä 
ja sen käyttötarkoituksesta. 
Asiakasta tiedotetaan viipymättä 
niissä tapauksissa joissa rekisterin 
luottamuksellisuus, eheys tai 
saatavuus on vaarantunut (esim. 
tietoturvaloukkaus). Tarvittavia 

Rekisteröidyn 
oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut häntä itseään koskevat tiedot 
henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. 



viranomaisia tiedotetaan 72 tunnin 
kuluessa tietoturvaloukkauksen 
havaitsemisesta. 

Pyynnön 
tekeminen 
(Rekisterinpitäjä 
toimittaa 
pyydetyt tiedot 
kohtuullisen ajan 
kuluttua mutta 
kuitenkin 
viimeistään 
kuukauden 
kuluessa 
pyynnön 
tekemisestä) 

Tietoja on mahdollista tarkistaa 
maksuttomasti kerran vuodessa. 
Tarkastusoikaisupyyntö sekä 
virheen oikaisupyynnöt 
vastaanottaa Salon kaupungin 
työllisyyspalveluiden esimies. 

Tietojen 
oikeellisuus ja 
ajantasaisuus 

Asiakkaalla on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa 
annettu suostumus tietojen luovuttamisesta tai rajata sitä. 

Muuta 

        

 


