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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Sosiaalilautakunta 

Osoite 
Koulutie 2, 32500 Oripää 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. 044 7625 300       e-mail: kirjaamo@oripaa.fi 
 

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Sosiaalijohtaja 
Koulutie 2, 32500 Oripää  
puh. 050 5728 053   e-mail: sosiaalitoimisto@oripaa 

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Oripään kunnan tietosuojavastaava  
puh. 044 7625 304 
e-mail: tietosuojavastaava@oripaa.fi 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Pro Consona Sosiaalityöjärjestelmän rekisteri 

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 
 

 
Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen hakemusten käsittely, päätök-
set ja tukien maksatus ja perintä.  
 
Lastensuojelun avohuollon, huostaanoton ja sijaishuollon toimenpiteet sekä maksu-
liikenne ja perintä.  
 
Aikuis- ja perhetyön toimenpiteet ja maksuliikenne tarvittavilta osin. 
 
Kuntouttavan työtoiminnan, päihdehuollon, sosiaalityön ja vammaispalvelujen toi-
menpiteet sekä maksuliikenne tarvittavilta osin. 
  
Tilastointi. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu lakiin tai kunnan itsehallintoon 
perustuvaan tehtävään. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Toimeentuloturvan, lastensuojelun sekä aikuis- ja perhetyön asiakkaan:   

 nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja kotikunta 

 perhetiedot  

 tuki-, sijoittelu- ja palvelupäätösten vaatimat tiedot  

 tietoja työpaikasta, tuloista ja asuinolosuhteista 
  
Tukihenkilöt/tukiperheet, toimittajat:  

 perustiedot  
 
Rekisteriin voidaan tallentaa vain käyttötarpeen mukaisia tietoja. 
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6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Väestötiedot (CGI Facta- väestö-ohjelmasta) 
Asiakas: asiakkaan ilmoittamat tiedot  
Ilmoitukset (viranomaiset tai yksityishenkilöt) 
Muualta tietoja voidaan hankkia vain asiakkaan tai hänen edustajansa nimenomai-
sella suostumuksella  
 
Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain 812/2000 20-21 §:ien 
nojalla. 
 
Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, kansaneläkelaitos, 
eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, koulutuksen järjestäjä, so-
siaalipalvelujen tuottaja, terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai toi-
mintayksikkö sekä terveydenhuollon ammattihenkilö ovat velvollisia antamaan sosiaalihuol-
lon-viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja salassapitosäännösten estämättä hallussaan 
olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka 
viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän vuoksi ovat välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuol-
lon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten.  
  
Edellä tarkoitettu velvollisuus koskee myös rahalaitosta, jos sosiaalihuollon viranomainen ei 
saa riittäviä tietoja ja selvityksiä edellä mainituilta tahoilta ja jos on perusteltua syytä epäillä 
asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta.  
Pyyntö tulee esittää kirjallisena rahalaitokselle ja pyynnön esittämistä koskevan päätöksen 
on oikeutettu tekemään sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimielimen määräämä sosi-
aalihuollon viranhaltija.  Ennen kuin pyyntö tehdään rahalaitokselle, on asiakkaalle annet-
tava siitä tieto (Asiakaslaki 20 § 2 mom.)  

  
Tietojen hankkimisesta ulkopuolisilta tehdään asiakirjaan merkintä. 
 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Maksatustiedot pankeille ja kirjanpitoon, tietojen siirto yhteisökohtaisiin järjestel-

miin.  

  

Vuosittain THL:lle toimeentulotuen ja lastensuojelun tilastotiedot.  

 
Tulosteet: Viranhaltijapäätökset, palkanlaskentaan liittyvät tulosteet, laskutukseen 
ja maksatukseen liittyvät tulosteet ja viranomaisyhteistyö. 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8 
Tietojen säilytys-
ajat 
 

 
Asiakaskohtaisia tietoja säilytetään järjestelmän aktiivitietokannassa niin kauan kuin 
asiakassuhteen hoitaminen edellyttää. Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä 
noudatetaan arkistosuunnitelman mukaisia säännöksiä ja määräyksiä.  
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9 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 

 
A Manuaalinen aineisto 
Manuaaliasiakirjat säilytetään lukollisissa tiloissa niissä toimintayksiköissä, joissa ne 
ovat syntyneet. 
 
B Sähköisesti talletetut tiedot 
Käyttöliittymä suojataan käyttäjä- ja salasanatunnuksin. 
 
Ohjelmisto tallentaa tietokantaan automaattisesti tietoryhmäkohtaisesti tiedon ja 
rekisteröijän käyttäjätunnuksen. 
 
Tietokanta suojataan palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin. 
 

10 
Tietojen tarkastus, 
oikaisu ja poista-
mis- oikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklat 
15 - 17) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekiste-
rissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, 
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkä-
sittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta. 
 
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kun-
nan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa. 
 
Tarkastus, oikaisu ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa kun-
nan internet-sivuilta: https://oripaa.fi/hallinto/rekisteriselosteet 
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta rekisterinpitäjän on annet-
tava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus val-
vontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 

11 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 
 

 
Sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai 
muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vai-
tiolovelvollisuus.  
  
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgguf9uKLZAhUCjSwKHdkLDksQjRx6BAgAEAY&url=https://oripaa.fi/&psig=AOvVaw0ITkzjDUX1dVK__KW6BaDj&ust=1518595943732894


                                                                           TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE    
                                          Laadittu /päivitetty 29.3.2018 
                                       
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(2016/679) artiklat 12 - 20. 
  

23.7.2018 

Asiakastietoja voidaan luovuttaa:  

 asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.  Suostumuksen tulee olla vapaaeh-
toinen, informoitu ja yksilöity.  Suostumus pyydetään kirjallisena.  Milloin asiak-
kaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja 
saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.  Asiakas tai hänen edus-
tajansa voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.  

 ilman asiakkaan suostumusta sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia kos-
kevan lain 17-18 §:ien tai muun erityislainsäännöksen nojalla.  

 rekisterinpitäjänä toimiva viranomainen tai STM voi myöntää luvan asiakastie-
tojen saamiseen tieteellistä tutkimusta varten (laki viranomaisen toiminnan jul-
kisuudesta 621/1999 28 § ja asiakaslaki 18 § 5 mom)  

 
Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä.  Asiakastietoja ei saa luovuttaa sivullisille muu-
toin kuin asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai siihen oikeut-
tavan lainsäännöksen nojalla.  Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan etuusasian 
käsittelyyn tai palvelun toteutukseen osallistuvat.  Käyttöoikeudet annetaan työn-
tekijöille asiakasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin henkilön työtehtävät sitä 
edellyttävät.  Tietojen suojaamisvelvoite koskee sekä sähköisiä että paperisia asia-
kastietoja. 
 

12 
Sisältyykö henkilö-
tietojen käsittelyyn 
automaattista pää-
töksentekoa, kuten 
profilointia? 
 

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profiloin-
tia. 
 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat 

 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus-
tannukset  

— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea 
 
 Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetto-
muus tai kohtuuttomuus. 
 

14 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 
77) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus-
suojakeinoja. 
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