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1. Rekisterin nimi 
 

Kehitysvammapalvelujen asiakasrekisteri 
 

2. Rekisterinpitäjä 
 

Siilinjärven kunta, Y-tunnus 0172718-0 
 

3. Rekisteriasioista vas-
taava viranhaltija ja 
yhteystiedot 

 

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja 
Isoharjantie 6, rak. S1, 2 krs, 71800 SIILINJÄRVI 
puh. 044 740 1956 
 

4. Organisaation nimit-
tämä tietosuojavas-
taava 

 

Leila Auhtola 
Kasurilantie 3, 71800 SIILINJÄRVI 
puh. 044 740 2257 
sähköposti: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
 

5. Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

 

Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kehitysvammaisten 
erityishuollon, kehitysvammahuollon, asumiseen, perhe- ja laitoshoitoon ja kun-
toutukseen liittyvien palvelujen seuranta sekä työtoiminnan toteuttaminen ja muu 
avohoito. 

Rekisterin avulla hoidetaan kehitysvammaisten erityispalvelujen järjestäminen, 
palveluntarpeen arviointi, palvelupäätösten ja asiakasmaksupäätösten tekeminen, 
seuranta, maksatus, laskutus ja tilastointi.  

Lakiperusteet;  
Henkilötietolaki 523/1999, Sosiaalihuoltolaki 710/1982, Laki kehitysvammaisten 
erityishuollosta 1977/519, Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/988, 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, EU:n yleisen tie-
tosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-
sääteisen velvoitteen noudattamiseksi) sekä 9 artiklan 2 h-kohta (sosiaalihuollolli-
sen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi), Asetus viranomaisten toiminnan julki-
suudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 2 luku (1030/1999 
 
Tietoja voi käyttää myös rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu-, kehittä-
mis- ja tilastointitarpeisiin.   
 

6. Rekisterin tietosi-
sältö 

 

Kehitysvammaisten asiakasrekisteri koostuu manuaalisista ja sähköisistä asia-
kasasiakirjoista, jotka sisältävät käyttötarkoituksensa mukaisesti kaikki ne asia-
kasta koskevat tiedot, jotka ovat rekisterinpitäjän hallussa. Rekisteriin merki-
tään asiakkaan asioiden suunnittelun, hoitamisen ja toteuttamisen ja seuran-
nan yhteydessä syntyneitä asiakirjoja.  

Asiakasrekisterin yksilöintitiedot; 

 asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero 

 vanhempien/huoltajien nimet, henkilötunnukset, ammatit, osoitteet ja puhelin-
numerot 

 asiakkaan diagnoositiedot, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat sekä erityishuol-
toon liittyvät ohjelmat sekä tutkimus- ja hoitotiedot 



 

TIETOSUOJASELOSTE 
- yhdistetty rekisteriseloste ja informointi-

asiakirja 
 

2(5) 
 

25.6.2018  
  

 

     

 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti 
 Siilinjärven kunta 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
PL 5 
71801 Siilinjärvi 

Kasurilantie 1 
 
www.siilinjarvi.fi 

017 401 111 
 
Faksi 
017 462 1102 

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
kirjaamo@siilinjarvi.fi 
Y-tunnus 
0172718-0 

 

 päätökset palveluista ja tukitoimista ja niihin liittyvät dokumentit; perhehoito, 
omaishoito, asumispalvelu, laitoshoito, päivä- ja työtoiminta, henkilökohtainen 
avustaja, kuljetuspalvelut 
 

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapidon perusteena ovat Laki viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta (621/199) 24 §, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeudesta (812/2000), EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016 artikla 9). 

 
7. Henkilötietojen 

tietolähteet 

 

Kehitysvammapalvelujen asiakasrekisteri on osa Siilinjärven kunnan Effica potilas-
tietojärjestelmää. 
 
Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan: 

 väestörekisteristä (henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, 
kotikunta) 

 asiakkaalta/potilaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan tai muulta lähei-
seltä 

 asiakkaan palveluja, tutkimuksia ja hoitoa toteuttavalta henkilöltä  

 asiakkaan suostumuksella ulkopuoliselta taholta (esim. sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluntuottajalta, varhaiskasvatuksesta, sivistystoimesta) 

 
Tietojen hankkimisesta ulkopuolisilta tehdään asiakirjaan merkintä.  
 

8. Tiedon säilytys-
aika 

 

Sosiaalihuollon asiakirjojen säilytysaika perustuu Laki sosiaalihuollon asiakasasia-
kirjoista ja sen liitteestä pääosin siten, että kaikki asiakirjat säilytetään 120 vuotta 
syntymästä tai 30 vuotta asiakkuuden päättymisestä tai 12 vuotta asiakkaan kuole-
masta. Pysyvästi säilytetään 8., 18. ja 28. päivänä syntyneiden kaikki asiakasasia-

kirjat. 
Hoitokertomusten osalta 1.5.1999 jälkeen rekisteriin tallennettujen tietojen säily-
tysaika perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista 
30.3.2009/298 ja sen liitteestä. Ennen tätä syntyneisiin asiakirjoihin sovelletaan 
Valtionarkiston päätöstä kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä. 
Kanta-arkistoon tallennetut tiedot säilytetään pysyvästi. 
 

9. Tietojen sään-
nönmukaiset luo-
vutukset 
 

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa sivullisille rekiste-
röidyn/asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai laissa ja sää-
döksissä mainitulla nimenomaisella perusteella (Laki sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista (812/2000) 16 – 20 §, Laki viranomaisen toiminnan julkisuu-
desta (621/1991) 26 - 29 §, hoitokertomuksen tietojen osalta Laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista (785/1992) 13 §).  
Alaikäisen asiakkaan osalta Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
11 § 1 mom. 
 
Järjestelmästä välitetään laskutustietoja reskontrajärjestelmään.  
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin. 
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10. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n ul-
kopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain rekisteröidyn ni-
menomaisella luvalla tai poikkeustapauksissa rekisteröidyn elintärkeän edun suo-
jaamiseksi. 
 

11. Rekisterin ylläpi-
tojärjestelmät ja 
suojauksen peri-
aatteet 
 

Sähköiset ylläpitojärjestelmät  

 Effica  (pääoperatiivinen asiakas/potilastietojärjestelmä) 
 
Tietojen suojauksen periaatteet 

Jokainen käyttäjä (hyväksyy) allekirjoittaa tietojärjestelmien käyttö- ja salassapito-
sopimuksen. Salassapitovelvollisuus jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeenkin. 
Asiakas-/potilastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henki-
lökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja ne myönnetään tehtäväkohtaisesti (rooli). 
Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet poistetaan. 
 
Tietoja saavat käsitellä sosiaalihuollon toimintayksikössä asiakkaan palveluun/hoi-
toon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt siinä laajuudessa kuin heidän 
työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Rekisteritietojen käsittelyä ja katse-
lua seurataan ja valvotaan käyttölokitietojen avulla tietosuojan seuranta- ja val-
vontasuunnitelman mukaisesti. 
 
Asiakas-/potilasrekisteriä ei yhdistetä muihin asiakas- tai henkilörekistereihin pl. 
Kanta-arkisto.  
 

Manuaalinen aineisto: 

 Ennen sähköisten järjestelmien käyttöönottoa syntyneet paperiasiakirjat  

 Muista organisaatioista tulleet paperiasiakirjat 
 
Toimipisteissä ja arkistossa on ovien lukitus. Tietokoneet ovat lukitussa tilassa. Toi-
mintayksiköissä asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja lukittavissa kaapeissa. 
Arkistoidut asiakirjat siirretään päätearkiston kautta kunnan keskusarkistoon. 
 

12. Rekisteröidyn oi-
keudet 

A. Oikeus saada pääsy tietoihin, EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekiste-
röidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoite-
taan kohdassa 3 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, EU 2016/679:n 77. artiklan mu-
kaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuoja-
valtuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä riko-
taan asetusta.  

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekiste-
röidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tie-
don korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.  

D. Oikeus poistaa tiedot EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oi-
keus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot il-
man aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle hen-
kilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.  



 

TIETOSUOJASELOSTE 
- yhdistetty rekisteriseloste ja informointi-

asiakirja 
 

4(5) 
 

25.6.2018  
  

 

     

 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti 
 Siilinjärven kunta 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
PL 5 
71801 Siilinjärvi 

Kasurilantie 1 
 
www.siilinjarvi.fi 

017 401 111 
 
Faksi 
017 462 1102 

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
kirjaamo@siilinjarvi.fi 
Y-tunnus 
0172718-0 

 

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyt-
täen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se teh-
dään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa 
suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö 
osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjes-
telmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.  

 
Alaikäisellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus kieltää tervey-
dentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalle tai muulle lailli-
selle edustajalleen, jos hän ikäänsä, kehitystasoonsa ja asian laatuun nähden ym-
märtää asian merkityksen.  
 
Huoltajalla on oikeus tarkastaa hänen lapsiaan koskevat tiedot, jos lapsen ei voida 
katsoa iän ja kehitystason perusteella ymmärtävän asian merkitystä. Edunvalvojan 
tarkastusoikeutta arvioidaan sen mukaan, minkälainen määräys hänelle on an-
nettu.  
 
Henkilötietolain 27 §:n mukaan tarkastusoikeutta ei ole, jos tiedon antamisesta 
saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jon-
kun muun oikeuksille.  
 
Asiakkaalle annetaan tilaisuus tutustua tietoihin toimintayksikön tiloissa tai tiedot 
annetaan kirjallisesti. 

 

13. Tarkastusoikeus 
ja tarkastusoikeu-
den toteuttami-
nen, EU:n yleisen 
tietosuoja-ase-
tuksen artikla 15, 
henkilötietolaki 
26 – 28 §:n 
 
 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä että häntä koske-
via henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimi-
tettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää 
useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin 
perustuvan kohtuullisen maksun. 
 
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauk-
sessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tar-
vittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen moni-
mutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta 
mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä 
viivästymisen syyt.  
 
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, re-
kisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyn-
nön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta 
tehdä valitus valtaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.  
Omien tietojen saanti pyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15 – 22 ja 34 artiklaan perustu-
vat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.  
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Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityi-
sesti, jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko 
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuneet hallinnolliset 
kustannukset, tai 

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Tällöin rekisterinpitäjän on osoitet-
tava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus. 

 
Tietopyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 
 
Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen saa Siilinjärven kunnan kotisivuilta 
kohdasta Sosiaali- ja terveyspalvelut, Asiakkaan oikeudet, Rekisteröidyn oikeudet 
ja niiden toteuttaminen https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiak-
kaan-oikeudet/rekisteroidyn-oikeudet-ja-niiden-toteuttaminen/ . 
  

14. Oikeus vaatia tie-
don korjaamista, 
EU:n yleisen tie-
tosuoja-asetuk-
sen artikla 16, 
henkilötietolaki 
29 § 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivy-
tystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi puutteelliset tiedot mm. toimitta-
malla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huo-
mioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen 
on annettava asiasta kirjallinen dokumentti. Dokumentissa on mainittava ne syyt, 
joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä vali-
tus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä siihen 
hoitoyksikköön, missä kirjaus on tehty. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaa-
valle henkilölle. 
Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.  
 
Rekisteritietojen korjaamispyyntölomakkeen saa Siilinjärven kunnan kotisivuilta koh-
dasta Sosiaali- ja terveyspalvelut, Asiakkaan oikeudet, Rekisteröidyn oikeudet ja nii-
den toteuttaminen https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-
oikeudet/rekisteroidyn-oikeudet-ja-niiden-toteuttaminen/ . 
 

15. Muut oikeudet, 
EU:n yleisen tie-
tosuoja-asetuk-
sen 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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