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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Sosiaalilautakunta 

Osoite 
Keskustie 7, 23360 Kustavi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. (02) 8426600    e-mail: kustavi@kustavi.fi  
 

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Sosiaalijohtaja 
puh. 050 338 8351 

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Anja Nuppumäki 
puh. 044 742 6613 
 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Kuljetuspalvelun asiakasrekisteri 

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 
 

 
Rekisterin tietoja käytetään Kustavin kunnan asiakkaiden kuljetusten järjestämiseen 
(sosiaalihuolto ja vammaispalvelu). 
  
Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne 
on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. 
Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti 
käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen 
toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun 
jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. (Sosiaalihuoltolaki 23§). 
 
Vammaiselle henkilölle annetaan kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta 
sekä muita tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluja. Näitä pal-
veluja voidaan antaa myös vammaisen henkilön lähiomaiselle tai hänestä huolehti-
valle taikka muutoin läheiselle henkilölle. 
Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut 
niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä 
palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvit-
see palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. ( Laki vammai-
suuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8§). 
  
Kustavin kunnalla on oikeus käyttää rekisteriin tallennettuja henkilötietoja Henkilö-
tietolain 8 §, 12§ ja 13§ mukaisesti lakisääteisten tehtävien suorittamiseen.   
  
Toimintaa säätelevät lait ja asetukset:   
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 370/1987   
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
759/1987 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 
 
 

mailto:kustavi@kustavi.fi
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5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Henkilöasiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot:   
nimi,  
henkilötunnus,  
osoite,  
puhelinnumero, matkakortinnumero sekä 
kuljetustapaan vaikuttavat terveystiedot.   
 
Yritysasiakkaiden yhteystiedot:   
nimi, osoite, puhelinnumero sekä kuljetuskalusto. 
 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Asiakkaiden tiedot saadaan Kustavin kunnan vammaispalveluista ja hoitolaitoksilta 
sekä asiakkaalta itseltään.   
Kuljetusyrityksien tiedot saadaan yrityksiltä itseltään ja Taksiliitolta. 
 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoitta-
vissa rajoissa. 
 
Matkapalveluiden välittäjät ja kuljettajat saavat nähtäväkseen vain kuljetuspalvelun 
kannalta välttämättömät tiedot kuten: nimi, osoite, kortin numero, avustajatarve, 
vammaisuudesta johtuvat kuljetuksen kannalta huomioon otettavat erityistarpeet, 
avustajan tms. tarve.    
 

8 
Tietojen säilytys-
ajat 
 

 
Asiakastietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. Asiakirjat tuhotaan asianmu-
kaisesti heti kun niitä ei tämän tehtävän hoitamiseen enää tarvita. 
 

9 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 

 
Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi ja asiakastietoja ei saa luovuttaa si-
vullisille. Asiakastietojen suojaamisvelvoite koskee sekä sähköisiä, että paperisia 
asiakastietoja.  
 
A Manuaalinen aineisto 
Paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa, arkistoidaan arkistolain ja –asetuk-
sen mukaisesti sekä hävitetään asianmukaisesti heti, kun ne eivät ole välttämättö-
miä tehtävän hoitamiseksi. 
 
 
B Sähköisesti talletetut tiedot 
Asiakastiedot kerätään ProConsona –sosiaalityön ohjelmaan (kuljetuspalveluhake-
mukset ja –päätökset) sekä Semel Oy:n taksikorttiPlus –järjestelmään (korttien ti-
laukset). Ohjelmiin pääsy on rajattu tehtäviä hoitaville henkilöille tehtäväkohtaisesti 
ja perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin. Jokainen käyttäjä allekirjoittaa tie-
tosuojasitoumuksen ja ohjelman käyttöä koskevat ehdot. Jokaisen rekisterin tietoja 
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käyttävän edellytetään sitoutuvan Kustavin kunnan tietoturvapolitiikan sääntöihin 
ja hyvään tiedonkäsittelytapaan. 
 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät ja katselevat työnteki-
jät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia palvelusuhteessaan ja myös sen päätyttyä. 
 
Ohjelmien käyttöä valvotaan käyttölokitietojen avulla. Kunnalla on nimetty seu-
ranta- ja valvontatehtävää varten tietosuojavastaava. 
 

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: http://www.kustavi.fi/kunta/tietosuoja 
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 
 

 
 
 
 
 

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

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profiloin-
tia. 
 

http://www.kustavi.fi/kunta/tietosuoja
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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. 

 


