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 Laatimispvm: 31.5.2013 

 
1. Rekisterin nimi 

 
Ikäihmisten palvelujen asiakasrekisteri 

 
2. Rekisterinpitäjä 
 

 
Rauman sosiaali- ja terveyslautakunta  

 
3. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö  
 

 
Vanhuspalvelujen johtaja 
Palvelupäällikkö 
Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma 
PL 293, 26101 Rauma 
puh. 02 834 11 (vaihde) 
 
 

 
4. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin käyttö-
tarkoitus 

 
- Ikäihmisten palvelujen järjestäminen ja toteuttaminen. 
- Palveluiden laskutus 
- Tilastointi ja seuranta 
- Asiakasrekisteriin sisältyvät myös kaikki tiedot, jotka syntyvät niiden yritysten, 
yhdistysten jne. toiminnassa, joiden kanssa Rauman kaupunki on tehnyt 
toimeksiantosopimuksen ikäihmisten palvelujen tuottamisesta 
 
Rauman kaupunki toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä myös 
näissä palveluissa syntyvien henkilötietojen osalta ja vastaa niiden käsittelyn 
lainmukaisuudesta. 
 
PERUSTEET: 
- Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös 
- Henkilötietolaki (523/1999, 11§) 
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, 24§) 
- Kansanterveyslaki (66/1972) 
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
- Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)  
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007, 1227/2010) 
- Arkistolaki (831/2009) 
- Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)  
- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (20.3.2015/254) 
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5. Rekisterin   
tietosisältö 
 

 
- Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot 
- Asiakkaan päivätoiminnan, kotihoidon ja sen tukipalvelujen, asumispalvelujen 
ja laitoshoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa koskevat tiedot. 
- Tutkimusta ja hoitoa koskevat tiedot 
- Asiakasmaksuja ja laskutusta koskevat tiedot. 
- Tilastotiedot 
 
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: 
Tiedot ovat salassa pidettäviä 
 
Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: 
– ei yhdistetä. 
 

 
6. Säännönmukaiset  
tietolähteet  
 

 
- Asiakas tai hänen omaisensa/edunvalvojansa 
- Asiakkaan suostumuksella muut sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjät 
- Väestörekisterikeskus 
- Kansaneläkelaitoksen Kuntien sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmä 
(KELMU), jonka käyttö perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain 21 §:ään. 
 

 
7. Säännönmukaiset  
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle 
 

 

Laskutustiedot kirjanpitoon ja kuntalaskutukseen sekä tarvittaessa 
asiakkaan kotikunnan viranomaisille tai maksuhäiriöiden yhteydessä 
ulosottotoimenpiteitä suorittaville 
Tilastotiedot terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville 
viranomaisille 
 
Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös 
Euroopan Unionin ulkopuoliseen maajan ottaen huomioon 
salassapitosäännökset, mikäli riittävä tietosuojan taso on taattu. 
(henkilötietolaki 22§) 
 
Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen 
luovuttamiseen. 

 
8. Rekisterin ylläpito- 
järjestelmät ja suojauk-
sen periaatteet 
 
 

 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 
 
Rekisterin atk:lle tallennetut sähköiset tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että 
niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä siinä laajuudessa kuin 
työtehtävät edellyttävät. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin 
pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  
 
Tietokanta säilytetään ulkoisen palveluntarjoajan hallinnoimassa sisäisessä 
verkossa.  
 
Manuaaliset asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan. 
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9. Tarkastusoikeus ja 

tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

 
PERUSTEET:  
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26-28 §:  
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi 
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilö-
rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Rauman sosiaali- ja 
terveysviraston toimipisteistä ja Internet-sivuilta. 
  
Tarkastuspyyntö osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle, joka 
neuvottelee tarkastusoikeuden toteuttamisesta toiminnasta vastaavan kanssa. 
 

 
10. Tiedon  
korjaaminen ja tiedon 
korjaamisen 
toteuttaminen 

 
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, 
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 
vanhentunut henkilötieto. 
Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, 
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava 
myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa 
asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 
 
Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Rauman sosiaali- ja 
terveysviraston toimipisteistä sekä Internet-sivuilta. 
 
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun 
asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut 
vähemmän kuin yksi vuosi. 
 

 


