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Henkilörekisterin nimi Ikääntyneen väestön sosiaalihuollon palveluiden asiakasrekisteri 
Ikääntynyt väestö = vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä oleva väestö 

o Ikääntyneen väestön sosiaalihuollon palveluissa syntyneet terveydenhuol-
lon tiedot, joihin sovelletaan potilastietoja koskevia säännöksiä, ovat osa tä-
tä rekisteriä. 

Rekisterin pitäjä 
  

Salon kaupunki, y-tunnus 0139533-1 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Tehdaskatu 2, 24100 Salo  
puhelin (02) 7781, sähköposti: kirjaamo@salo.fi  

Vastuu- ja yhteyshenki-
lö(t) rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Rekisteriasioista vastaava henkilö: vanhuspalveluiden johtaja Salla Linde-
gren, salla.lindegren@salo.fi, puh. 044 7726557 

Sosiaalityön palveluiden tietosuojavastaava: johtava sosiaalityöntekijä Mika 
Metsäpalo, mika.metsapalo@salo.fi, puh. 044 7783033 

Terveyspalveluiden tietosuojavastaava Riitta Söderlund,  
riitta.soderlund@salo.fi, 044 7723660 

Rekisterin henkilötietojen 
ulkoistaminen toimeksi-
antosopimuksella 

Salon kaupungin toimeksiannosta ulkopuoliset palveluntuottajat käsittelevät 
rekisterin asiakkaiden henkilötietoja kaupungin lukuun sopimuksen edellyt-
tämässä laajuudessa. 

Rekisterin henkilötietojen 
käsittelyn peruste ja 
lainmukaisuus 

 Lakisääteinen velvoite 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista, Sosiaalihuoltolaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä, Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, So-
siaalihuollon asiakasasiakirjalaki, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 
Tietosuojalaki, EU:n yleinen tietosuoja-asetus  

 Asiakkaan suostumus 

Rekisterin henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus / re-
kisterin käyttötarkoitus 

 Ikääntyneen väestön sosiaalihuollon palveluiden arviointi, suunnittelu, 
toteuttaminen ja seuranta 

 Toiminnan kehittäminen ja tilastointi.  
 Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan laadunval-

vonta mm. lokivalvonta.  
  

Rekisterin henkilötieto-
ryhmät/ tietosisältö  
 
 
 

 Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot 
o henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, kotikunta, äidinkieli, 

kommunikointikieli, siviilisääty, osoitteen turvakielto 
 Asiakkaan perhe- ja yhteyshenkilötiedot 

o perheen / lähiomaisen tiedot: osoite, puhelinnumero(t) ja/tai  
o asiakkaan yhteyshenkilön / edunvalvojan tiedot: nimi, osoite, pu-

helinnumero 
 Asiakkaan palvelua koskevat tiedot 

o hakemukset, palvelusuunnitelmat, päätökset, sopimukset 
o palvelun toteuttamiseen liittyvät asiakas- ja hoitotiedot 

 Palvelun järjestämiseen liittyvät muut tiedot:  
o asiakaslaskutuksen edellyttämät tiedot (tarvittaessa) 

Rekisterin henkilötietojen 
ylläpitojärjestelmät 

 Salon kaupungin järjestelmät 
o Lifecare 
o YPH-Effica 
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o Rava –toimintakykymittari 
o RAI-toimintakykymittari 
o Fastroi Hilkka 
o Tunstall CareLock 
o Focusa vuokrausjärjestelmä 

 Palveluntuottajien käytössä oleviin järjestelmiin  

Rekisterin henkilötietojen 
säilytysaika ja peruste 

Salon kaupungin tiedonohjaussuunnitelman, lainsäädännön sekä viran-
omaisten päätösten/määräysten mukaisesti.  
 Sosiaalihuollon asiakastietojen säilytys:  

o Valtionarkiston päätös 1989, osa 5 
o Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki 
o Arkistolaitoksen määräys AL/2006/07.01.01.03.01/2014 

 Sosiaalihuollossa syntyvien asiakkaan terveystietojen säilytys:  
o Valtionarkiston päätös 1989, osa 2 
o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 
o Arkistolaitoksen määräys AL/14371/07.01.01.03.01/2008 

Rekisterin henkilötietojen 
säännönmukaiset tietoläh-
teet  
 
 

 Asiakas itse  
 Asiakkaan omaiset, läheiset tai hänen laillinen edustaja 
 Väestörekisterikeskus 
 Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella muut viran-

omaiset, palveluntuottajat tai yksityiset henkilöt 
 Lainsäädännöllä määritellyt viranomaiset, yhteisöt, palveluntuottajat ja 

ammattihenkilöt ja teknisen käyttöyhteyden avulla Kela. 

Rekisterin henkilötietojen 
säännönmukaiset luovu-
tukset 

 Lakiin ja määräyksiin perustuvat luovutukset 
o viranomaiset, joilla on lakiin perustuva oikeus rekisterin tietoihin 

 Toimintaan perustuvat luovutukset 
o rekisterinpitäjän lukuun toimeksiantosopimuksella toimiville palve-

luntuottajille sopimuksen edellyttävässä laajuudessa 

Rekisterin henkilötietojen 
luovutus tai siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteristä ei luovuteta eikä siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin henkilötietojen 
suojauksen periaatteet  

Tietojen käsittelyä, säilytystä, arkistointia ja hävittämistä ohjataan lainsää-
dännöllä, Arkistolaitoksen/Kansallisarkiston ja sosiaali- ja terveysministeriön 
antamilla määräyksillä, sekä kaupungin tiedonohjaussuunnitelmalla.  

 Sähköiset aineistot  
o Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja sa-

lasanat heidän tunnistamiseksi. Kunkin käyttäjän käyttöoikeudet 
on rajattu ja mahdollistavat ainoastaan niiden rekisteriosioiden 
käytön, joiden tietosisältö on välttämätön tehtävän suorittamisek-
si. Käyttöoikeuden saaminen edellyttää kirjallista vaitiolositoumus-
ta, joka jatkuu myös palvelusuhteen päätyttyä. Vaitiolositoumus 
on osa palvelusuhdesopimuksen laatimista. 

 Analogiset aineistot  
o Lukolliset arkistokaapit tai arkistotilat, joihin pääsevät ainoastaan 

siihen oikeutetut henkilöt. 

Rekisterin henkilötietojen 
käytön valvonta 

 Sähköisten aineistojen käytön valvonta suoritetaan järjestelmään kerty-
vien käyttäjäkohtaisten merkintöjen (lokitietojen) seurannalla.   

 Analogisten aineistojen käsittelyn valvonta toteutetaan rajoitetuilla avain-
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ten hallussapidolla.   

Rekisteröidyn informointi  Rekisteröityjä informoidaan Salon kaupungin nettisivustolla 
www.salo.fi/rekisteriselosteet 

 ja vanhuspalveluiden toimipisteiden ilmoitustauluilla 

Rekisteröidyn oikeudet ja 
niiden rajoitteet 

Rekisteröidyn oikeuksista säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä kan-
sallisessa lainsäädännössä.  

 Oikeus saada tietoja asiakasrekisterin käsittelystä. 
 Oikeus saada pääsy tietoihin esimerkiksi kopioina esittämällä rekisteritie-

tojen tarkastuspyynnön.  
o Rekisterinpitäjällä on lainsäädännöllinen oikeus erityisestä syystä 

rajoittaa rekisteröidyn pääsyä tietoihin. Tietoihin pääsyn rajoitta-
misesta rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen päätöksen.  

 Oikeus epätarkan ja/tai virheellisen tiedon oikaisuun esittämällä rekisteri-
tietojen korjausvaatimuksen.  

o Rekisterinpitäjällä on oikeus evätä vaatimus tiedon oikaisusta, jol-
loin rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen vastauksen epäämi-
sen syistä.  

 Oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, mikäli rekiste-
ripitäjä ei rekisteröidyn tarkastus-/korjausvaatimusta hyväksy.  

 Oikeus saada tietää kuka on käyttänyt ja kenelle rekisteritietoja on luovu-
tettu.  

 Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta silloin, kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia re-
kisteröidyn oikeuksille ja vapauksille 

 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos asiakas katsoo oikeuksi-
aan loukatun rikkomalla EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, rajoittamatta 
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja. 

 Oikeutta tietojen poistamiseen tai oikeutta tulla unohdetuksi ei rekiste-
röidyllä ole.  

 Oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen ei rekisteröidyllä 
ole.  

Rekisterin henkilötietojen 
oikeellisuus ja ajantasai-
suus 

 Asiakastiedot laaditaan voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä 
tavalla.  

Muuta  Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri 
 Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, profilointi 

mukaan lukien. 

 


