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Päivitetty  

 

1. Rekisterin nimi 

Sosiaalihuollon ilmoitusrekisteri 

 

2. Rekisterinpitäjä  

Siikalatvan kunta, perusturvajaosto 

Pulkkilantie 4 

92600 Pulkkila 

siikalatvan.kunta@siikalatva.fi 

044-5118411 

 

Siikalatvan kunta toimii rekisterinpitäjänä kunnan omassa toiminnassa syntyneiden asiakasasiakirjojen ja sen 

vastaanottamien ilmoitusten ja yhteydenottojen osalta. 

 

3. Rekisterin vastuu- ja yhteishenkilö rekisteriä koskevassa asiassa 

Johtava sosiaalityöntekijä 

044-5118700 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus sekä oikeusperuste 

Rekisterin perusteena on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain (254/2015) 22 § ja lastensuojelulain (417/2007) 

25 b §. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sosiaalihuollon asiakkaan lakisääteisten 

palvelujen järjestäminen, suunnittelu, toteutus, tilastointi ja raportointi. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 

mukaan sosiaalihuollon viranomaisen on talletettava sosiaalihuollon ilmoitusrekisteriin yksityisen henkilön 

palveluntarpeen selvittämiseksi tehdyt ilmoitukset ja pyynnöt sekä niiden käsittelyä koskevat tiedot. 

Lastensuojelulain mukaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on pidettävä rekisteriä 

lastensuojeluilmoituksista sekä niiden sisällöstä. 

 

Sosiaalipalvelujen järjestämisvelvollisuus perustuu sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) sekä joukkoon 

erillislakeja ja täyttää tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden ehdot.  

 

Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös  

EU Yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)  

Tietosuojalaki (2018/1050)  

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621)  

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (2000/812)  

Sosiaalihuoltolaki (2014/1301)  

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

Arkistolaki (1994/831)  

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

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (2015/254)  

Hallintolaki (2003/434)  

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (2003/13)  
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Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009)  

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

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)  

Lastensuojelulaki (417/2007) 25 § 

Päihdehuoltolaki 41/1986  

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977  

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987  

Laki omaishoidon tuesta 937/2005  

Perhehoitolaki 263/2015  

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001  

Isyyslaki 11/2015  

Laki lapsen elatuksesta 704/1975 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983  

Adoptiolaki 22/2012  

 

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 22 § velvoittaa ylläpitämään sosiaalihuollon 

ilmoitusrekisteriä. 

 

5. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika 

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015): säädöksen liite 

 

6. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri koostuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35 §:n mukaisista ilmoituksista ja yhteydenotoista, 

lastensuojelulain 25 §:n mukaisista lastensuojeluilmoituksista sekä näiden käsittelyä koskevista tiedoista.  

 

Rekisteriin merkittäviä tietoja ovat mm.:  

• Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 

yhteyshenkilö/omainen/huoltaja)  

• Sosiaalihuoltoon ilmoituksina tai yhteydenottoina tulleiden asioiden tiedot (ilmoitukset ja yhteydenotot 

sekä niiden käsittelytiedot)  

• Ilmoituksiin ja yhteydenottoihin liittyvät asiakaskertomusmerkinnät sekä muut ilmoitusten ja 

yhteydenottojen käsittelyn prosesseissa syntyvät asiakirjat  

 

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevina tietoina käsitellään sosiaalihuollon tarvetta koskevia tietoja. Käsittely 

on luvallista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 h-kohdan perusteella, jonka mukaan tietojen 

käsittely on luvallista silloin, kun se on tarpeen terveys- tai sosiaalihuollossa. 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennetaan tietoja palvelujen käytön yhteydessä. Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai hänen 

lailliselta edustajaltaan, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja toteuttavalta henkilöstöltä, Digi- ja 

väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, muilta viranomaisilta tai kansalaisilta. Tiedot saapuvat 

paperisina, sähköpostitse tai suullisesti.  

 

Asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi tai arvioimiseksi tarvittavia tietoja voidaan pyytää 

muista sosiaali- tai terveydenhuollon organisaatioista tai muilta viranomaisilta. (Laki sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015.) 

Pyydettäessä tietoja ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta tulee määritellä säädös, jonka mukaan 
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tietojen pyytäjällä on oikeus saada tiedot. Tietojen saamisesta tehdään merkinnät asiakastietojärjestelmään. 

(Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015.) 

 

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

Sosiaalihuollon asiakirjat ovat salassa pidettäviä lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(812/2000) 14 § mukaisesti. Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja asianosaisen nimenomaisella 

suostumuksella (kirjallinen, yksilöity valtuutus) tai siihen oikeuttavan lainsäädännön perusteella. Tietoja 

voidaan luovuttaa myös ilman asiakkaan suostumusta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

annetun lain 17-18 §:n perusteella tai muun erityissäännöksen perusteella.  

 

Alaikäinen voi, huomioon ottaen hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu, painavasta syystä kieltää 

antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jollei kieltäminen ole selvästi alaikäisen edun 

vastaista. Jos alaikäinen tai hänen laillinen edustajansa ovat asianosaisena sosiaalihuoltoa koskevassa 

asiassa, laillisella edustajalla on oikeus tiedon saantiin siten kuin viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

annetun lain 11 §:ssä säädetään.  

 

Tieteellisen tutkimuksen, tilastoinnin sekä suunnittelu- ja selvitystyön toteuttamista varten voidaan myöntää 

lupa, julkisuuslain § 28 mukaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä luovuteta 

suoramarkkinointiin. 

 

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. 
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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. 

Alkuperäisten asiakasasiakirjojen säilyttämisestä vastaa kuitenkin Siikalatvan kunta. Rekisteröidyllä on oikeus 

saada tieto, jos hänen rekisteritietojaan on luovutettu kolmannelle osapuolelle. 

 

15. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. 
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