
 1 

 
 
TIETOSUOJASELOSTE 
   Henkilötietolaki (523/1999)10 § ja 24§ 
 
Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-
tietojen käsittelystä (HetiL 24 §). 

 

 
   Laatimispäivä: 22.5.2013 

 

 
1. REKISTERINPITÄJÄ   
  
 Turun sosiaali- ja terveyslautakunta  
 PL 670  Puhelin: 02–2626111 
 20101 Turku 
 
 

2. VASTUUHENKILÖ 
 

 Resurssijohtaja      
  
  
 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOITA KOSKEVISSA ASIOISSA 

  
 Tarja Mäki 
 Taloussihteeri 
 Puhelin: 040 652 7954 
 
 
3. REKISTERIN NIMI 

 
 VIERAIDEN VAROJEN REKISTERI 
  
   

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS SEKÄ KÄYTETTÄVÄ TIETOJÄRJESTELMÄ 
 
  

Rekisteri sisältää ne henkilöt, jotka ovat Turun kaupungilla laitoshoidossa, ja jotka eivät itse 
kykene hoitamaan omia raha-asioitaan. Näitä ovat kaupungin vanhainkotien, yksityisten 
palvelukotien ja vammaistoimiston asiakkaat sekä huostaan otetut lapset. Yhteensä heitä 
on noin 400. Tarkoituksena on hoitaa näiden sosiaalihuollon asiakkaiden varoja; laskujen 
maksujen kirjaaminen ja varallisuuden kertymien kirjaaminen.  
 
Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 17§ 

 
 
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

  
 Asiakkaan perustiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot. 
 

 

6.  REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

  
Asiakas: asiakkaan ilmoittamat tiedot  
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      Henkilökunta: palvelun antamisen tai etuusasian käsittelyn yhteydessä muodostuneet 
tiedot  

 
      Muualta tietoja voidaan hankkia vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimen-

omaisella suostumuksella, taikka laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi välttämättö-
mät tiedot valtion ja kunnan viran-omaisilta, muilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä, kan-
saneläkelaitokselta, eläketurvakeskukselta, eläkesäätiöltä ja muulta eläkelaitokselta, 
vakuutuslaitokselta, koulutuksen järjestäjältä, sosiaalipalvelujen tuottajalta, terveyden- 
ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalta yhteisöltä tai toimintayksiköltä sekä terveyden-
huollon ammattihenkilöltä ja rahalaitokselta. (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista (812/2000) 20, 21§) (Nordea, Danske Bank, Turun Seudun Op).  
 

 
 

7.  HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN 
 

 Hyvinvointitoimialan asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla 
on vaitiolovelvollisuus. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000)14§, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 22, 24§, laki po-
tilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastieto-
jen sähköisestä käsittelystä 159/2007) 

 
– Rekisteritietoja voidaan luovuttaa asiakkaan/potilaan tai tämän laillisen edustajan va-

paaehtoisella ja yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella. Asiakas/potilas tai hänen lailli-
nen edustajansa voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen. (Laki sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 16§, laki viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta (621/1999) 29§, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007) 

 
– Ilman asiakkaan suostumusta tietoja voidaan luovuttaa sosiaalihuollon asiakkaan ase-

maa ja oikeuksia koskevan lain 17–18 §:ien tai muun erityissäännöksen nojalla. 
  

– Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle annetaan sen pyynnöstä ti-
lastojen laatimisen 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 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28§). 
 

8.  TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 
  

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

 Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ul-
kopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä 
maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perus-
teella. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovut-
tamiseen. 

 
9.  REKISTERIN SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET 
 

– Rekisterinpitäjän ylin johto päättää työntekijöiden käyttöoikeuksista rekisteriin siinä laa-
juudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Tietojen käyttöä valvotaan ja seu-
raamukset väärinkäytöksistä on määritelty. 

 
 Automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuolisel-
ta käytöltä Turun kaupungin tietoverkon käyttöoikeuskirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla 
käyttöoikeusmääräyksillä. 
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 Muut kuin atk:lla (manuaalisesti) käsiteltävät tiedot  

   valvonnan alaisena kansiossa, kortistossa 
   lukitut työhuoneet 
   kulunvalvonta 

        henkilökunnan allekirjoittama vaitiolositoumus  

 
10.  REKISTERITIETOJEN TARKASTUSOIKEUS 
       

– Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot. Pyynnöstä 
tiedoista annetaan kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saa-
minen on ilmaista, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi. (Henkilötieto-
laki (523/1999) 26§) 

 
– Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Epäämisperusteena 

voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekiste-
röidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evä-
tään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saat-
taa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 
PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen 
asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta. (Henkilötietolaki (523/1999) 27§) 

 
– Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoite-

tussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekis-
terinpitäjän luona. (Henkilötietolaki (523/1999) 28§) Pyyntö toimitetaan osoitteeseen:  

  
 Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Kirjaamo 

  PL 670, 20101 Turku 
 
  Käyntiosoite: Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 

 
 

11.  REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN 
 

– Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidynvaati-
muksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puut-
teellinen ja vanhentunut tieto. (Henkilötietolaki (523/1999) 29§) 

 
– *Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Jos tiedon korjaami-

sesta kieltäydytään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla 
on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuu-
tetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle 
määräyksen tiedon korjaamisesta. (Henkilötietolaki (523/1999) 29§) 

 
– Terveydenhuollon tiedot antaa lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöstö. Re-

kisteröidyn pyytäessä tiedon korjaamista, hän tekee tietoa koskevan oikaisupyynnön 
kirjallisesti Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamoon. 

 
– Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 

Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, 
mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. 
Pyyntö toimitetaan osoitteeseen:  

  
 Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Kirjaamo 

  PL 670, 20101 Turku 
 
  Käyntiosoite: Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 

 
12. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET  
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Itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn kieltoilmoitus toimitetaan kirjallisesti rekis-
teriasioita hoitavalle henkilölle (kohta 4) osoitteeseen: 

 
  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Kirjaamo 

  PL 670, 20101 Turku 
 
  Käyntiosoite: Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 

 
 
 
 
 
*esim. HetiL 30 §:ssä säädetty rekisteröidyn oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely (koskee markki-
nointia ym.), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista [812/2000] 12 ja 13 §, sekä laki potilaan asemasta 
ja oikeuksista [785/1992] 9 § (alaikäisen antama kielto). 
Hyvinvointitoimialalla käsiteltävät tiedot ovat arkaluontoisia ja tietojen luovutus on tarkkaan säännelty. 

 


