
   
  
  

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 

2. Rekisterinpitäjä Nimi 
Askolan kunta 

Osoite 
Askolantie 30, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
askola@askola.fi, (019) 5291 00, Y-tunnus: 9000162-0 

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 
Perusturvatoimiala sihteeri 

Osoite 
Askolantie 30, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 5376 254 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Kunnan alueelle sijaishuoltoon, avohuollon tukitoimena tai väliaikaisen määräyksen perusteella 
sijoitettujen lasten palvelujen ja tukitoimien järjestäminen ja sijaishuoltopaikan valvonta sekä korvausten 
perintä kustannusvastuussa olevalta sijoittajakunnalta. 
 
Kunnan alueelle yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonta. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii 
palvelutuotantopäällikkö Timo Kvick. 
 
Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö: 
-Lastensuojelulaki (417/2007): 16§ 2mom, 78§, 79§ ja 81§ 
-Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 
 
Rekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on laissa määrätty, ellei muussa 
laissa ole toisin säädetty. Tietoja voidaan käyttää kuitenkin rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu- 
ja tilastointitarpeisiin. 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Kunnan alueelle sijaishuoltoon tai avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten osalta seuraavat 
tiedot: 
 
· 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 

TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
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· tiedot yksityiskodin sopivuudesta lapsen hoitoon ja kasvatukseen 
· muut yksityisesti sijoitetun lapsen hoidon järjestämisen ja valvonnan kannalta välttämättömät 
tiedot 
 
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: 
· lapsen tai huoltajien antamat tiedot 
· henkilön, jonka hoitoon lapsi on sijoitettu, antamat tiedot 
· yksityisen sijoituksen hyväksymistä koskevan päätöksen päätöksenteossa kerätyt tiedot 
· yksityisesti sijoitetun lapsen hoidon valvonnan yhteydessä muodostuneet tiedot 
 
Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, kansaneläkelaitos, 
eläketurvakeskus, eläkes äätiö tai muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, koulutuksen järjestäjä, 
sosiaalipalvelujen tuottaja, terveyden- tai sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai 
toimintayksikkö sekä terveydenhuollon ammattihenkilö ovat velvollisia antamaan 
sosiaalihuollon 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 
sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämis eksi ja siihen liittyvien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi s ekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten 
(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 § 1 momentti). 
 
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 
sosiaalihuollon viranhaltija. Ennen kuin pyyntö tehdään rahalaitokselle, on asiakkaalle annettava 
siitä tieto (laki s osiaalihuollon asiakkaan as emasta ja oikeuksista 20 § 2 momentti). 
Tietojen hankkimisesta ulkopuolisilta tehdään asiakirjaan merkintä 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Asiakastietoja luovutetaan asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen 
perusteella tai tietojen luovuttamiseen oikeuttavan lainsäännöksen perusteella: 
· sijoittajakunnalle lastensuojelulain 79 § mukaista valvontatehtävää varten 
· kunnan alueelle sijaishuoltoon tai avohuollon tukitoimena sijoitetun lapsen osalta tarpeen mukaisessa 
laajuudessa sille viranomaiselle, joka järjestää laps en tarvitsemia palveluja sijoituskunnassa 
(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 17 §) 
· lääninhallitukselle valvontatehtävää varten (yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettu laki 12 §) 
 
Pyynnöstä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle tilastojen laatimisen kannalta 
välttämättömät tiedot. Tunnistetietona annetaan palvelua tai toimeentulotukea saaneen henkilön 
henkilötunnus silloin, kun se on tilastojen laatimisen kannalta välttämätöntä (laki sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) 2 §). 
 
Tietojen luovuttamisesta ulkopuolisille tehdään asiakirjaan merkintä. 



   
  
  

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
Manuaaliset asiakirjat säilytetään lukitussa arkistotilassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tietokoneella olevia tietoja käsittelevät vain ne joilla on oikeus siihen, käyttö on suojattu 
salasanoin ja käyttäjätunnuksin. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. 

 

10. Tietojen 
elinkaari 

Askolan kunta noudattaa arkistonmuoduostussuunnitelmaa asiakirjojen säilyttämisessä.  
 
Arkistolain (§ 8) mukaan arkistonmuodostajan on ylläpidettävä asiakirjojen säilytysajat ja – tavat sisältävää 
arkistonmuodostussuunnitelmaa. 
 
 Asiakirjojen hävittämisessä Askolan kunta noudattaa Arkistolakia.  
 
Arkistolaki (13 §) velvoittaa hävittämään määräajan säilytettävät asiakirjat arkistonmuodostajan niille 
määräämien säilytysaikojen päätyttyä siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjoja saa hävittää 
ainoastaan arkistonmuodostussuunnitelmaan sisältyvän säilytysajan umpeuduttua. Erityistä huolellisuutta 
on noudatettava salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen hävittämisessä. 

11. Tarkastus-
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua 
lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa 
henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

12. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tehdään 
kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan 
rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 



   
  
  

 

13. Oikeus vaatia 
tiedon poistamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan tiedon poistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti 
käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle 
jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

14. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan 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. Rekisteröidyn oikeuksista voi 
olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittely, ilmoita  
rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään. 


