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Organisaatio   LAIHIAN KUNTA        

          

Rekisterin nimi   Sosiaalityön asiakasrekisteri    

  

Rekisterinpitäjä   Laihian kunta / kunnanhallitus  

  

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

perusturvajohtaja, Hannu Happonen, puh. 050 3079 320  

  

Organisaation tietosuojavastaava  

asianhallintasihteeri Liisa Nikkilä, puh. 040 4836 316  

  

Laihian kunta, PL 13, 66401 Laihia 

etunimi.sukunimi@laihia.fi  

   Puh (06) 4750 411, Fax (06) 4771 224  

  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  
  

Sosiaalityön palvelujen järjestäminen ja toteuttaminen.  

 

Asiakassuhteeseen perustuvia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ovat mm. 

sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, lapsiperheiden 

kotipalvelu, vanhuspalvelut, asumispalvelut, laitoshoito, liikkumista tukevat palvelut, 

päihdetyö ja työttömien työllistämistä tukevat palvelut. Erityislakien perusteella 

hoidetaan kuntouttava työtoiminta, kehitysvammaisten erityishuolto, 

vammaispalvelut, lastensuojelu, lastenvalvonta, toimeentulotuki.  

  

Keskeinen lainsäädäntö:   

- Sosiaalihuoltolaki  

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista  

- Laki sosiaali- ja terveyden huollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä  

- Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista  

- Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki  

- Päihdehuoltolaki  

- Lastensuojelulaki  

- Laki toimeentulotuesta  

- Laki lapsen elatuksesta  

- Isyyslaki  

- Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta  

- Laki kuntouttavasta työtoiminnasta   

- Laki kehitysvammaisten erityishuollosta   

- Laki ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tuki toimista   

- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta  

- Henkilötietolaki  
 

Toimintaa ohjaa Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus.  

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en  
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Rekisterin tietosisältö  

    

• Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot  

• Perheen /läheisen /edustajan tiedot ja yhteystiedot   

• Palveluun liittyvät tiedot; hakemukset, ilmoitukset, palvelutarpeen arvioinnit, 

asiakassuunnitelmat, asiakaskertomukset ja palvelujen toteuttamiseen ja 

seurantaan liittyvät muut tiedot   

• Päätökset tiedoksiantoineen  

  

Säännönmukaiset tietolähteet  

  

Asiakas itse, hänen huoltaja tai laillinen edustaja  

Väestötietojärjestelmä;  jos asiakkaalla on ns. turvakielto eli maistraatin määräys 

siitä, ettei hänen yhteystietojaan saa luovuttaa muille kuin viranomaisille tiedot 

pyydetään suoraan maistraatista, tämä siinä tapauksessa, että tietoja ei saada 

asiakkaalta itseltään. Kunnalla on oikeus tietoihin väestötietolain (507/1993) 

perusteella  

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:ssä määritellyt 

viranomaiset ja muut julkisoikeudelliset yksiköt, laitokset ja yhteisöt sekä yksityiset 

ammattihenkilöt  

Kansaneläkelaitoksen Kuntien sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmä (SOKY), 

jonka käyttö perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 

21 §.  

  

Henkilötietojen säilytysaika / säilytysajan määrittämiskriteerit  

  

asianhallinnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti  

  

Missä henkilötietoja säilytetään ja suojauksen periaatteet  

  

Manuaalinen aineisto  

Manuaalisia asiakirjoja säilytetään työntekijöiden työpisteissä ja lukituissa 

arkistotiloissa. Arkistoidut asiakirjat säilytetään Laihian kunnan arkistotiloissa.  

  

ATK:lla käsiteltävät tiedot  

Laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu tietoturvasäännösten mukaisesti.  

Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt 

käyttöoikeudet sekä järjestelmäkohtaisesti henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja 

salasanat. Järjestelmien salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä 

käyttöoikeudet poistetaan.   

  

Käytössä olevat järjestelmät: Pro Consona sosiaalityö, Pro Consona lastenvalvoja, 

sosiaalitoimen ajanvaraus ja Fastroi Hilkka (asumispalvelut/palveluseteli).  
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Mihin henkilötietoja luovutetaan  

  

Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista mukaisesti yksittäisen henkilön 

tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille asiakkaan suostumuksella tai nimenomaisen 

lain säännöksen perusteella.   

  

Viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin, niitä luovutetaan 

pyynnöstä.   

  

Luovutuksen pyytäjän on osoitettava lain kohta, jonka perusteella tietoja pyytää.   

Tietojen luovutuksesta tulee tehdä merkintä asiakasrekisteriin.   

Tietoja luovutetaan valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, 

suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten.  

   

Henkilötietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle  

  

Vain asiakkaan suostumuksella.  

    

Tietojen tarkistus  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus 

toteutetaan viivytyksettä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana 

toteutettuna. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa.  

  

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai toimittamalla 

tietopyyntö Laihian kunnan kirjaamoon. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan 

ennen tietojen antamista ja tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö.   

  

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä 

saada kopiot niistä kirjallisena. (EU:n tietosuoja-asetus).  

  

Tietojen korjaus   

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.  

  

Tiedon korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai toimittamalla 

korjauspyyntö Laihian kunnan kirjaamoon. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan 

ennen tietojen korjaamista. (EU:n tietosuoja-asetus) 

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään 

koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä 

markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta 

varten. 
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Asiakas voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko henkilökohtaisen käynnin 

yhteydessä tai toimittamalla käsittelykieltopyyntö Laihian kunnan kirjaamoon. 

Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietoihin liittyvien käsittelyoikeuksien 

muuttamista. (EU:n tietosuoja-asetus). 



 

 


