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Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 
Laadittu 31.12.2021 

Päivitetty  

 

1. Rekisterin nimi 

Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 

 

2. Rekisterinpitäjä  

Siikalatvan kunta, perusturvajaosto 

Pulkkilantie 4 

92600 Pulkkila 

siikalatvan.kunta@siikalatva.fi 

044-5118411 

 

3. Rekisterin vastuu- ja yhteishenkilö rekisteriä koskevassa asiassa 

Johtava sosiaalityöntekijä 

044-5118700 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus sekä oikeusperuste 

Kunnan alueelle sijaishuoltoon sijoitettujen lasten ja avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten palvelujen 

ja tukitoimien järjestäminen, palkkioiden maksatus ja sijaishuoltopaikan valvonta sekä korvausten perintä 

kustannusvastuussa olevalta sijoituskunnalta. Kunnan alueelle yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon 

valvonta.  

 

Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös  

EU Yleinen Tietosuoja-asetus (2016/679)  

Tietosuojalaki (2018/1050)  

Sosiaalihuoltolaki (2014/1301)  

Lastensuojelulaki (2007/417)  

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621)  

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (2015/254) 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812)  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/159)  

Hallintolaki (2003/434)  

Arkistolaki (1994/831)  

Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734)  

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019)  

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (2003/13) 

 

5. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika 

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015): säädöksen liite 

 

6. Rekisterin tietosisältö 

Kunnan alueelle sijaishuoltoon tai avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten osalta seuraavat tiedot:  

- sijoitetun lapsen henkilötiedot  
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-  lapsen huoltajien henkilö- ja yhteystiedot  

-  tiedot sijaispaikasta   

- sijoittajakunta ja sen sosiaalitoimen yhteystiedot sekä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän 

yhteystiedot  

- tiedot sijoituksen alkamisesta, päättymisestä ja sijoituspaikan muuttamisesta  

- tiedot siitä, mitä palveluja ja tukitoimia lapselle on järjestetty  

- sijoituspaikan valvontaa koskevat tiedot  

 

Kunnan alueelle yksityisesti sijoitettujen lasten osalta seuraavat tiedot:  

- yksityisesti sijoitetun lapsen henkilötiedot  

- lapsen huoltajien henkilö- ja yhteystiedot  

- yksityiskodin yhteystiedot  

- tiedot yksityiskodin sopivuudesta lapsen hoitoon ja kasvatukseen  

- muut yksityisesti sijoitetun lapsen hoidon järjestämisen ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot  

 

Tiedot ovat salassa pidettäviä (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 14 § ja 15 §). 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Kunnan alueelle sijaishuoltoon tai avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten osalta:  

- sijoittajakunnan sosiaalitoimen antamat tiedot  

- sijoituspaikan antamat tiedot  

- sijoituspaikan valvonnan yhteydessä muodostuneet tiedot  

 

Kunnan alueelle yksityisesti sijoitettujen lasten osalta:  

- lapsen tai huoltajien antamat tiedot  

- henkilön, jonka hoitoon lapsi on sijoitettu, antamat tiedot  

- yksityisen sijoituksen hyväksymistä koskevan päätöksen päätöksenteossa kerätyt tiedot  

- yksityisesti sijoitetun lapsen hoidon valvonnan yhteydessä muodostuneet tiedot 

 

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

Asiakastietoja luovutetaan asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen 

perusteella tai tietojen luovuttamiseen oikeuttavan lainsäännöksen perusteella:  

-  sijoittajakunnalle lastensuojelulain 79 § mukaista valvontatehtävää varten  

- kunnan alueelle sijaishuoltoon tai avohuollon tukitoimena sijoitetun lapsen osalta tarpeen mukaisessa 

laajuudessa sille viranomaiselle, joka järjestää lapsen tarvitsemia palveluja sijoituskunnassa (laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 17 §)  

- Aluehallintovirastolle valvontatehtävää varten (yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettu laki 12 §)  

 

Pyynnöstä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle tilastojen laatimisen kannalta 

välttämättömät tiedot. Tunnistetietona annetaan palvelua tai toimeentulotukea saaneen henkilön 

henkilötunnus silloin, kun se on tilastojen laatimisen kannalta välttämätöntä (laki sosiaali- ja terveysalan 

tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta 2 §)  

 

Alaikäisen asiakkaan tietojen antamista koskeva kielto-oikeus: alaikäinen voi ottaen huomioon hänen ikänsä 

ja kehitystasonsa sekä asian laatu painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle 

edustajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista. Jos alaikäinen tai hänen laillinen edustajansa 

ovat asianosaisena sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa, laillisella edustajalla on kuitenkin oikeus 
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tiedonsaantiin siten kuin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:ssä säädetään (laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11 § 1 momentti).  

 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, eikä suoramarkkinointiin.  

 

Tietojen luovuttamisesta ulkopuolisille tehdään asiakirjaan merkintä. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Asiakastiedot on säädetty laissa salassa pidettäväksi. Asiakastietoja ei saa luovuttaa sivullisille. 

Käyttöoikeudet rekisteritietoihin annetaan työntekijöille siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. 

Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Sähköisiä 

asiakastietoja käsitellään tietojärjestelmissä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. 

Paperimuodossa olevien asiakirjojen säilytys tapahtuu valvonnan alla asiakasakteissa arkistossa, lukituissa 

huoneissa tai kaapeissa. 

 

10. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo 

Ei automaattista päätöksen tekoa. 

 

11. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin eli 

tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle 

kirjallisesti Siikalatvan kunnan kirjaamoon. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon 

kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa ja 

siitä annetaan perusteltu päätös. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi 

aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Jos 

tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa 

asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

 

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 16 ja 17 artikla.  

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, 

poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 

puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, 

jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. 

 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta 

kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. 

Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  

 

13. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen 

Rekisteröity ei voi vaatia tietojensa poistamista rekisteristä. 

 

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet 

Asiakastietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn pyynnöstä tai suostumuksella toiselle rekisterinpitäjälle. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, jos hänen rekisteritietojaan on luovutettu kolmannelle osapuolelle. 

 

15. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle 
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Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. 
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