Kauniaisten kaupunki
Grankulla stad

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 30.11.2015

1. Rekisterin nimi

Vanhuspalvelujen asiakasrekisteri (useita osarekistereitä)

2. Rekisterin pitäjä

Kauniaisten kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi, vanhuspalvelut
Kauniaistentie 10
02700 Kauniainen

3. Yhteyshenkilö

Anja Kahanpää
vanhuspalvelupäällikkö
puh. 09-5056 360
anja.kahanpaa@kauniainen.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ikääntyneiden asiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden
arviointi ja järjestäminen.
Asiakasasiakirjatietoja käytetään myös toiminnan suunnitteluun, tutkimukseen ja tilastointiin.
Rekisterin pitämisen peruste on asiakassuhde tai asiakkaan/muun
henkilön yhteydenotto.
Sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja toimintaa ohjaava muu
lainsäädäntö:
- Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24§ (621/1999)
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812)
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734)
- Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/912)
- Henkilötietolaki (1999/523)
- Hallintolaki (2003/434)
- Laki omaishoidon tuesta (2005/937 )
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (2009/569)
- Mielenterveyslaki (1990/1116)
- Päihdehuoltolaki (1986/41)
- Kotikuntalaki (1994/201)
- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista
(2012/980)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koskee asiakkaan perustietoja (henkilö-, yhteys- ja omaistiedot jne.), hallinnollisia tietoja, sosiaalipalvelun hakemista ja toteuttamista sekä palvelutarpeen selvittämistä koskevia tietoja (terveyteen,
toimintakykyyn, sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen,
sekä elämänhallintaan liittyvät tiedot, asiantuntija/viranomaislausunnot).
Asiakastietoja tallennetaan tarpeen mukaan seuraaviin järjestelmiin:
- Vanhusten palvelut, Mediatri
- SAS-jononhallinta
- RAI-tietojärjestelmät
- Rava, toimintakykymittari
Lisäksi asiakastietoja tallennetaan yksityisten/muiden palveluntuottajien tietojärjestelmiin
Osarekisterit:
1. Sosiaalihuollon rekisterin sisällä oleva terveydenhuollon rekisteri
Osarekisteri sisältää terveydenhuollon ammattihenkilön tekemät terveydentilaa, sairauden
arvioimista, hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan tarvittavat tiedot.
2. Omaishoidon rekisteri: Sisältää omaishoidon suunnittelua, seurantaa ja toteutusta varten
tarvittavat tiedot. Lisäksi omaishoitajan ja mahdollisen sijaishoitajan
kanssa tehdyn sopimuksen omaishoidon tuesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisina tiedon lähteinä toimivat asiakas itse, hänen virallinen
edustajansa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Tietoja täydennetään asiakkaan omaisten ja/tai läheisten antamilla tiedoilla. Tietoa syntyy arvioinnin ja palvelun toteuttamisen tuloksena
yksiköissä. Henkilökunta dokumentoi valtuuksiensa mukaisesti tiedot
ajantasaisena tietojärjestelmiin.
Asiakkaaseen liittyviä tietoja saadaan manuaalisesti tai sähköisesti
muilta viranomaisilta ja palveluntuottajilta.
Osassa käytössä olevista tietojärjestelmistä saadaan suoraan väestörekisterikeskukselta asiakkaan henkilötiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan ensisijaisesti yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja -ohjeita.
Hoitotietoja luovutetaan asiakkaan kirjallisella luvalla tai lainsäädännön perusteella muihin terveyden- tai sosiaalihuollon organisaatioihin
esim. asiakkaan siirtyessä ko palvelun piiriin.
Tietoja siirretään tilastointijärjestelmiin ilman tunnistetietoja toiminnan
johtamisen ja seurannan tueksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) annetaan hoitoilmoitustiedot omaishoidon asiakkaista, päättyneistä hoitojaksoista sekä vuoden
vaihteessa asiakaslaskentatiedot.
Tietojen luovutus perustuu lakiin (Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta).
Sosiaali- ja terveysministeriön 14.11.2006 päivättyyn päätökseen tietojen luovuttamisesta
perustuen asiakkaiden RAI-arviointitiedot siirretään kaksi kertaa vuodessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.
Kansaneläkelain perusteella luovutetaan kansaneläkelaitokselle
tiedot hoito-osastoille otetuista ja sieltä poistetuista asiakkaista.
Tartuntatautilain (583/1986 ja sen muutokset) mukaan tartuntatautiilmoitukset lähetetään sairaanhoitopiirin alueelliseen tartuntatautirekisteriin, jonka pitäminen perustuu tartuntatautilain
23 a §:ään.
Kotikuntailmoitukset maistraattiin sosiaalihuoltolaki 16 a § sijoituspäätöksistä.
Lisäksi tietoja luovutetaan myönnettyjen tutkimuslupien mukaisesti
tutkimustoimintaan

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Ei
B. Sähköiset tiedostot
Käyttöoikeudet ja salasanat.

