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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

RAVATAR-REKISTERI 
 

1. YLEISTÄ 
 

Tämä dokumentti on osa Viitasaaren kaupungin rekisterinpitäjänä tuottamaa EU:n Tietosuoja-asetuksen (EU) 
2016/679 edellyttämää informointi- ja osoitusvelvoitetta. Kunnan verkkosivuillaan tarjoaman yleistiedon lisäksi, kunta 
kuvaa tässä dokumentissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tarkentavat tiedot rekisterin osalta. Tämä dokumentti 
katselmoidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. 
 
  

2. ROOLIT JA VASTUUT 
 

Rekisterinpitäjä Viitasaaren kaupunki (isäntäkunta), Perusturvan toimiala, Kotihoito 
Sopijakunnat, joita rekisteri koskee: Viitasaari ja Pihtipudas 

Y-tunnus 0208573 - 0 

Osoite Keskitie 10, 44500 Viitasaari 

Vastuut  Vastaa tämän dokumentin henkilötietojen ajantasaisuudesta rekisteröidyiltä ja 
muilta säännönmukaisilta tietolähteiltä saamiensa tietojen perusteella. 

 Informoi rekisteröityjä tällä dokumentilla sekä muilla tarpeellisilla menetelmillä 
ja viestintävälineillä. 

 Ylläpitää kokonaiskuvaa henkilötietojen käsittelytoimista (Seloste henkilötieto-
jen käsittelytoimista). 

 

Rekisterin yhteyshenkilö Osastonhoitaja, koti- ja asumispalvelujohtaja vs. vanhuspalvelujohtaja 

Osoite Keskitie 10, 44500 Viitasaari 

Sähköposti  

Puhelin (044-459 7331) ja (040) 860 0786 

Vastuut  Toimii rekisteröidyn ensisijaisena yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa. 
 Rekisteriä koskevat tiedustelut ja oikaisupyynnöt osoitetaan rekisterin yhteys-

henkilölle. 
 

   
 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAINMUKAISUUS 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

 Asiakassuhteen hoitaminen, tutkimukseen, tilastointiin, viranomaisten suunnit-
telu- ja selvitystehtävä 

 Tietoja ei käytetä markkinointiin tai suoramarkkinointiin. 
 Tietojen käsittelyyn ei liity profilointia tai automaattista päätöksentekoa. 

Henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuus (oi-
keusperuste) 

 Kansanterveyslaki 28.11.1972/66 ja muut asetukset ja säädökset 

 
 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIEDON ELINKAARI 
 

Tietosisältö 
 Rekisteröityjen ryhmät 
 Henkilötietojen ryhmät 

 
Kotihoidon, asumispalvelun ja  omaishoidon tuen myöntäminen 

Rekisteriin 
tallennettavat tiedot 

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, kotikunta, ikä, sukupuoli, asumismuoto, kotihoi-
don ja kotisairaanhoidon palvelujen määrä kuukaudessa, omaishoidon tuen määrä 
sekä RAVA-indeksin laskemiseen tarvittavat asiakkaan toimintakykyä ja avuntar-
vetta mittaavat tiedot. 
 

http://www.viitasaari.fi/
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Henkilötiedon elinkaari RAVATAR-tiedot tallennetaan ja arkistoidaan Efeko Oy:n ylläpitämään valtakunnal-
liseen tietokantaan tilastointi- ja tutkimustarkoituksessa. 

 
 

5. TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET 
 

Tietolähteet Asiakkaan antamat tiedot, henkilökunta, palvelujen antamisen tai etuusasian kä-
sittelyn yhteydessä muodostuneet tiedot. Muualta tietoja voidaan hankkia vain 
asiakkaan suostumuksella tai sosiaalihuoltolain 56 §:n tai jonkun muun lainsäädän-
nön nojalla 

Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä  ja henkilökunnalla on sa-
lassapitovelvollisuus. 
 
Asiakasrekisteritietoja voidaan luovuttaa asiakkaan tai hänen laillisenedustajansa 
kirjallisella suostumuksella tietojen luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädännön pe-
rusteella. Pyynnöstä sosiaali-j a terveysalana tutkimus- ja kehittämiskeskukselle 
suunnittelu-, kehittämis- tilastointitehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. 
 
Arkaluonteisia henkilötietoja kuitenkin vain. jos tutkimus- ja tilastointitehtävien 
asianmukainen hoitaminen sitä välttämättä edellyttävät (laki sosiaali- ja terveys-
alan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta (1073/92 6 §) 

Tietojen luovutus EU- ja ETA-
maiden ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

 
 

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄYTÖN VALVONTA 
 

Manuaalinen aineisto Sijaitsee lukitussa tilassa ja lukitussa arkistokaapissa. 
 

Tietojärjestelmillä 
käsiteltävä aineisto 

Tietokoneella olevia tietoja käytetään henkilökohtaisella käyttäjäoikeudella avau-
tuvassa Efekon valtakunnallisessa tietokannassa 

Käytön valvonta Rekisterinpitäjä valvoo rekisterin käyttöä. 
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