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Seloste käsittelytoimista  

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja 

henkilötietojen käsittelytoimista. Tämä seloste koskee kaikkia niitä tilanteita, joissa AIRA-

tietopalveluratkaisun ja siihen kuuluvien RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän sekä 

RAVA®-, FIM®- ja TUVA® toimintakyvyn arviointijärjestelmien asiakasorganisaatiot keräävät 

tai käsittelevät henkilötietoja järjestelmiin liittyvillä ohjelmistoilla. Ohjelmistot ovat RAFAELA-, 

RAVATAR-, RehabFIM- ja TUVATAR-sovellukset. Näitä ohjelmistoja tarjotessaan FCG 

Konsultointi Oy voi olla henkilötietojen käsittelijä rekisterinpitäjän lukuun. Näistä 

käsittelytoimista on sovittu tarkemmin asiakkaan ja FCG Konsultointi Oy:n välillä tehdyssä 

tietojenkäsittelysopimuksessa, joka on osa käyttöoikeussopimusta. FCG Konsultointi Oy:n 

asiakasorganisaatiot toimivat rekisterinpitäjinä oman organisaationsa henkilötiedoille.  

 

Rekisterinpitäjä  

Aurinkoranta-koti Oy 

Hietakyläntie 128 

86800 Pyhäsalmi 

040 575 3999 

aurinkorantakoti@gmail.com 

 

Tietosuojavastaava 

Jussi Manninen 

Olkkopurontie 5 

86800 Pyhäsalmi 

040 575 3999 

aurinkorantakoti@gmail.com 

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen 

liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan. 

 

Henkilötietojen käsittelijä  

Aurinkoranta-koti Oy 

Hietakyläntie 128 

86800 Pyhäsalmi 

 

Yhteyshenkilö käsittelytoimia koskevissa asioissa  

Jussi Manninen 

Olkkopurontie 5 

86800 Pyhäsalmi 

040 575 3999 

 

Henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitukset  

 

FCG avaa AIRA-tietopalveluratkaisuun rekisterinpitäjän rekisterin, jonka yhteydessä 

tallennetaan rekisterinpitäjän nimeämä pääkäyttäjän käyttäjätunnus, nimi sekä 

vapaaehtoisena tietona puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  

Rekisterinpitäjän pääkäyttäjät (tai muu tämän käyttäjäroolin omaava henkilö) lisäävät 

käyttäjät sovellukseen omaan ympäristöönsä. Käyttäjätietoihin lisätään etu- ja sukunimi sekä 

määritellään käyttäjätunnus ja väliaikainen salasana, joka vaihdetaan ensimmäisen 

kirjautumisen yhteydessä. Käyttäjän taustatietoihin voi vapaaehtoisena tietona lisätä 

puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tämän lisäksi henkilölle lisätään hänen tarvitsemansa 

käyttäjäroolit ja arviointijärjestelmät.  

 

FCG:llä on oikeudet nähdä rekisterinpitäjän käyttäjistä edellä mainitut tiedot lukuun ottamatta 

salasanaa  
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Aurinkoranta-Kodilla henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on: 

 

- Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen rekisterinpitäjän oikeutettu 

etu, joka perustuu Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen 

- Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat sosiaaliviranomaisentehtävät on 

määritelty sosiaalihuollon lainsäädännössä. 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ohella potilastietojen hallinnassa ja käsittelyssä sovelletaan 

mm. henkilötietolain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain säännöksiä. 

 

Rekisterinpitäjän lukuun suoritettujen käsittelyiden ryhmät  

AIRA-tietopalveluratkaisu ja siihen kuuluvat RAFAELA® sekä RAVA®-, FIM®- ja TUVA® 

järjestelmien asiakasorganisaatioiden rekisterit. FCG ylläpitää ja säilyttää 

asiakasorganisaatioiden tallentamia henkilötietoja.  

 

Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät  

Asiakasorganisaatioiden käyttäjien käyttäjätunnus, nimi sekä vapaaehtoisena tietona 

puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät on 

kuvattu kunkin järjestelmän henkilötietojen käsittelydokumenteissa. Dokumentit ovat 

saatavissa yhteyshenkilöiltä.  

 

Aurinkoranta-Kodin toimesta Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja: 

 

TUVA mittarilla arvioitavan asiakkaan nimi, henkilötunnus ja TUVA pisteytys 

toimintakykyarvioon liittyen 

 

Asiakasorganisaatioiden käyttäjien nimi sekä vapaaehtoisena tietona puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite. 

 

Tietojen säilytysaika 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja palvelusuhteen ajan. Tämän ajan päätyttyä 

rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot kuukauden kuluessa noudattamiensa 

poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin 

kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten 

noudattamiseksi. 

 

Henkilötietojen käsittelijät  

FCG:llä henkilötietoja (edellä kuvatut käyttäjätiedot) käsittelevät erikseen nimetyt henkilöt: 

kunkin AIRA-tietopalveluratkaisussa mukana olevan sovellusta hyödyntävän mittarin 

tuotevastaava sekä heidän ylläpidon mahdollistamiseksi valtuuttamat henkilöt.  

 

Tietoryhmien poistamisen määräajat  

Kukin asiakasorganisaatio poistaa käyttäjiensä käyttöoikeudet, kun käyttäjä ei enää 

työskentele organisaatiossa. Asiakasorganisaatioiden käyttäjien käyttäjätunnus, nimi sekä 

vapaaehtoisena tietona puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Käsiteltävät henkilötiedot ja 

rekisteröityjen ryhmät on kuvattu kunkin järjestelmän henkilötietojen käsittelydokumenteissa. 

Dokumentit ovat saatavissa yhteyshenkilöiltä.  

 

Tietojen siirto kolmanteen maahan  

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoa siirretä EU:n ulkopuolelle FCG:n toimesta.  

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoa siirretä EU:n ulkopuolelle Aurinkoranta-Kodin 

toimesta.  
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Tiedot voidaan luovuttaa hoitosuhteessa olevalle palveluntilaajalle, jos palveluntuottajalla on 

lakisääteinen luovuttaa rekisteriin kuuluvia tietoja viranomaisvaatimusten noudattamiseksi. 

 

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista  

Ainoastaan FCG:n nimeämillä ylläpitäjillä ja kunkin järjestelmän käyttöoikeuden lunastaneiden 

rekisterinpitäjien henkilökunnalla on oikeus käyttää AIRA-tietopalveluratkaisua ja luokittelu- ja 

mittarikohtaisia sovelluksia. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja 

salasana sovellukseen. Sovellukset pitävät lokia, jonka avulla voidaan valvoa käyttöä. 

Rekisterinpitäjät hallinnoivat oman organisaationsa käyttäjätunnuksia. FCG hallinnoi AIRA-

tietopalveluratkaisutasoisia käyttäjätunnuksia. Lisätietoja tietoturvasta on saatavissa 

yhteyshenkilöiltä. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja 

jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 

korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä 

toimittamalla tarvittavat lisätiedot. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos 

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai 

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos 

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden; 

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii 

sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai 

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta 

rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, 

milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei saa 

enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että 

käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn 

edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 

puolustamiseksi. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on 

oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä. 


