
 Tietosuojaseloste 
 Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § 
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Tietosuojaselosteessa ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (Henkilötietolaki 10 §) että rekisteröidylle henkilölle  
annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (Henkilötietolaki 24 §). 
 

Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 
Puhelin 

02 330 000 

Osoite 

PL 670 

Postinumero- ja toimipaikka 

20101 Turku 

Vastuuhenkilö Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuejohtaja 
Sirpa Kuronen 

Puhelin 

02 330 000 

Osoite 

Linnankatu 23 

Postinumero- ja toimipaikka 

20100 Turku 

Yhteyshenkilö 
rekisteri-asi-
oita  
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Niinimäki Merja 

Puhelin 

044-9072111 

Osoite 

Linnankatu 23 

Postinumero- ja toimipaikka 

20100 TURKU 

Rekisterin 
nimi Erityisryhmien asumispalveluiden rekisteri  

Henkilötieto-
jen käyttö-tar-
koitus sekä 
käytettävät 
tietojärjestel-
mät 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavien asumispalvelujen antamiseen liittyvä 
päätöksenteko, suunnittelu, seuranta, arviointi, tilastointi ja laskutus 
 
Asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaan henkilöille, 
jotka erityisestä syystä tarvitsevat tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. 
Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka sisältävät sekä 
asumisen että tarvittavat palvelut ja edellyttävät muuttoa omasta asunnosta toiseen. Ly-
hytaikaista kiireellistä tukea asumisessaan tarvitseville henkilöille järjestetään tilapäistä 
asumista. 
 
Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen 
tai tukea itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetussa asumisessa asumista tuetaan 
sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. 
 
Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. 
Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat sopivan asunnon, jossa saa 
hoitoa ja huolenpitoa.  
 
Palveluihin kuuluvat asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä yl-
läpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, peseytymis-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä 
osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevat palvelut. Tehostetussa palveluasumi-
sessa palvelut järjestetään ympärivuorokautisesti. 
 
Rekisteriä käytetään palvelu- ja tukiasumisen järjestämiseksi, asiakkaan hoidon ja hoi-
toa tukevan sosiaalityön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Rekisteriä käytetään 
myös palveluiden suunnitteluun ja tutkimus- ja tilastointitarkoitukseen. 
Ostopalveluiden osalta Turun sosiaali- ja terveyslautakunta toimii rekisterinpitäjänä. Yk-
sityisten palveluntuottajien ylläpitämät rekisterit ovat erityisryhmien asumispalveluiden 
rekisterin osarekistereitä. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 

- Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 
- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 
- Henkilötietolaki 1-3  luku (523/1999) 
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 4-7 luku (62171999) 
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A. Sähköiset tieto-/ylläpitojärjestelmät 

Effica tietojärjestelmä (RAI -toimintakyvyn arvioinnin sovelluksesta oma tietosuojase-
loste) 

B. Manuaalinen aineisto 

Asiakaskansiot lukituissa tiloissa 

Rekisterin tie-
tosisältö 

Sähköisesti tallennetut tiedot: 
Effica asiakastietojärjestelmään tallennetut tiedot: 

- asiakkaan henkilö-, perhe-, pankki-  ja yhteystiedot 
- asiakaskontaktit ja toimenpidetiedot 
- asumispalveluhakemukset, asiakassuunnitelmat ja asiakaskertomukset 
- palvelupäätökset 
- palvelumaksun määräytymiseen liittyvät tiedot 
- tilastointiin liittyviä tietoja 

 
Manuaalisesti tallennetut tiedot: 
-palveluntuottajien palveluissa olevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointitiedot, toteut-
tamissuunnitelmat ja hoitojaksotiedot 
- päivittäisraportointitiedot ja yhteenvedot 
- yhteistyökumppaneiden toimittamat asiakkaan kuntoutumistyön kannalta oleelliset li-
sätiedot 
- vuokrasopimus 
- asiakkaan tuloselvitystiedot liitteineen 
-- asiakkaan suostumukset 
- terveydenhuollon hoitoyksiköistä saadut tiedot: lääkelista, reseptit, lääk.lausunnot, tut- 
kimus- ja hoitomääräykset, todistusjäljennökset, suojautumistoimenpiteet 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 

- laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015 
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 1 luku (812/2000) 
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 ja 2 

luku (159/2007) 
 

Rekisterin 
säännön-mu-
kaiset  
tietolähteet 

Tietoja saadaan asiakkaalta ja/tai hänen edustajaltaan tai ne ovat palveluyksikössä syn-
tyneitä tietoja 
 
Asiakkaan tietoja voidaan saada viranomaiselta ja muilta tahoilta joko asiakkaan kirjalli-
sella suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella. Ensijijaisesti tie-
toja pyydetään aina asiakkaalta itseltään. Asiakas saa aina tiedon, mikäli häntä koske-
via tietoja hankitaan nimenomaisen lain säännöksen perusteella 
 
Veroviranomaisilta ja Kansaneläkelaitokselta saadaan lisäksi teknisen käyttöyhteyden 
avulla näiden henkilörekisterissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja (laki sosiaali-
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 §) 
 
Väestötietojärjestelmästä saadaan henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla (Väes-
tötietolaki 29 §) 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 3-4 luku (812/2000) 
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 3 luku 

(159/2007) 
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 4-7 luku (62171999) 

 
 
 
 
Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen 
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- Hyvinvointitoimialan asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolo-
velvollisuus. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 14 §, laki viran-
omaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 22, 24 §, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
785/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007). 

- Rekisteritietoja voidaan luovuttaa asiakkaan/potilaan tai tämän laillisen edustajan vapaaehtoisella 
ja yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella. Asiakas/potilas tai hänen laillinen edustajansa voi milloin 
tahansa peruuttaa suostumuksen. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000) 16 §, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 29 §, laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista 785/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-
telystä 159/2007). 

- Ilman asiakkaan suostumusta tietoja voidaan luovuttaa sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oi-
keuksia koskevan lain 17–18 §:ien tai muun erityissäännöksen nojalla. 

- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskukselle annetaan sen pyynnöstä tilastojen laati-
misen kannalta välttämättömät tiedot (eivät sisällä tunnistetietoja). (Laki sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) 2 §). 

- Rekisterinpitäjä voi myöntää luvan tietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta varten (laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §). 

 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
Henkilötietoja voidaan asiakkaan/potilaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuo-
liseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riit-
tävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perusteella. Asiakas/potilas voi milloin tahansa 
peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen. 

 
 
Rekisterin suojaamisen yleiset periaatteet 

- Rekisterinpitäjän ylin johto päättää työntekijöiden käyttöoikeuksista rekisteriin siinä laajuudessa 
kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Tietojen käyttöä valvotaan ja seuraamukset väärinkäytök-
sistä on määritelty. 

- Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuun-
nitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 

- Automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä 
Turun kaupungin tietoverkon käyttöoikeuskirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmääräyk-
sillä. 

 
Muut kuin atk:lla (manuaalisesti) käsiteltävät tiedot 

 valvonnan alaisena kansiossa, kortistossa 

 lukitut työhuoneet 

 kulunvalvonta 

 henkilökunnan allekirjoittama vaitiolositoumus 
 
 
Rekisteritietojen tarkastusoikeus 

- Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot. Pyynnöstä tiedoista 
annetaan kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on ilmaista, mi-
käli edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi. (Henkilötietolaki (523/1999) 26 §). 

- Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Eväämisperusteena voi olla esi-
merkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai 
hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjalli-
nen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi 
osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa 
rekisterinpitäjälle määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta. (Henkilötietolaki 
(523/1999) 27 §). 
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- Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai 
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona 
(Henkilötietolaki (523/1999) 28 §). 

 
 

Tarkastuspyyntö toimitetaan osoitteeseen: 
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, kirjaamo 
Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 
Postiosoite: 
PL 670, 20101 Turku 

 
 
Rekisteritietojen korjaaminen 

- Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut 
tieto. (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §). 

- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Esim. HetiL 30 §:ssä säädetty re-
kisteröidyn oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely (koskee markkinointia ym.), 
laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 12 ja 13 §, sekä laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista (785/1992) 9 § (alaikäisen antama kielto). 

 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, asiakkaalle/potilaalle annetaan kirjallinen kieltäytymisto-
distus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuo-
javaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle 
määräyksen tiedon korjaamisesta (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §). 

- Terveydenhuollon tiedot antaa lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöstö.  

- Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä 
on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mie-
lestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. 

 
 

Pyyntö toimitetaan osoitteeseen: 
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, kirjaamo 
Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 
Postiosoite: 
PL 670, 20101 Turku 
 

- Hyvinvointitoimialalla käsiteltävät tiedot ovat arkaluontoisia ja tietojen luovutus on tarkkaan sään-
nelty. 

- Rekisteritietojen tarkastuspyyntö sekä korjaamisvaatimus lomakkeet löytyvät www.turku.fi -sivuilta. 
 
 
Muut mahdolliset oikeudet 
 

      

http://www.turku.fi/

