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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 
 

 
Sijoitettujen lasten valvontarekisteri 

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 

 
Kunnan alueelle yksityisesti sijoitettujen lasten, sijaishuoltoon sijoitettujen lasten ja 
avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten palvelujen ja tukitoimien järjestäminen 
sekä sijaishuoltopaikan valvonta.  
 
Rekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määri-
telty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty. Tietoja voi käyttää kuitenkin rekisterin-
pitäjän oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Kunnan alueelle sijaishuoltoon tai avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten 
osalta:  
- sijoitetun lapsen henkilötiedot  
- lapsen huoltajien henkilö- ja yhteystiedot  
- tiedot sijoituspaikasta (nimi, yhteystiedot)  
- 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 vält-
tämättömät tiedot  
 

mailto:kustavi@kustavi.fi
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Rekisteriin voidaan tallettaa vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia 
tietoja 
 

6 
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 seuraavat tiedot:  
- lapsen tai huoltajien antamat tiedot  
- henkilön, jonka hoitoon lapsi on sijoitettu, antamat tiedot  
- yksityisen sijoituksen hyväksymistä koskevan päätöksen päätöksenteossa kerätyt 
tiedot  
- yksityisen sijoitetun lapsen hoidon valvonnan yhteydessä muodostuneet tiedot. 
 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskukselle annetaan sen pyynnöstä 
tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot (eivät sisällä tunnistetietoja). 
(Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta 
(409/2001) 2 §) 
 
Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

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 
 

 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät tai katselevat työnte-
kijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jat-
kuu myös palvelussuhteen päätyttyä. 
 
Kunnan alueelle sijaishuoltoon, avohuollon tukitoimena tai väliaikaisen määräyk-
sen perusteella sijoitettujen lasten osalta tai yksityisesti sijoitettujen lasten osalta 
kirjalliset tiedot tallennetaan ProConsona-sosiaalityö järjestelmään. Kunnan tieto-
verkon käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden 
käyttöä valvotaan lokitietojen avulla. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtai-
sesti. 
 
Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapito-
sitoumuksen.  
 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistoin-
tisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 
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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. 
 

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 
 

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


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

26.6.2018 

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. 

 


