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1. Rekisterin nimi 

 

Lastensuojelun asiakasrekisteri 

 
2. Rekisterinpitäjä 
 

 
Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta 
Steniuksenkatu 2 
26100 Rauma  

 
3. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö  
 

 
Sosiaalipalvelujen johtaja  
Lastensuojelutyön päällikkö 
Sosiaalitoimisto, Kalliokatu 1, 26100 Rauma 
PL 59, 26101 Rauma 
puh. 02 834 11 (vaihde) 
 
 

 
4. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin käyttö-
tarkoitus 

 
Asiakassuhteen hoitaminen, arviointi, suunnittelu, toteutus ja seuranta. 
Sosiaalihuollon ja lastensuojelun lakisääteisten palvelujen järjestäminen.  
Tilastot ja seuranta 
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvominen 
 
 
PERUSTEET: 
Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös 
EU Yleinen Tietosuoja-asetus 
Tietosuojalaki (1050/2018) 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, 24 §) 
Lastensuojelulaki (417/2007)  
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 
Adoptiolaki (vahvistettu 20.1.2012/22) 
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007, 1227/2010) 
Arkistolaki (831/1994) 
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5. Rekisterin   
tietosisältö 
 

 
- Lapsen ja huoltajien yksilöinti- ja yhteystiedot 
- Perheenkokoonpano 
- Tiedot palvelun tarpeesta 
- Lastensuojelutarpeen selvitykset ja yhteenveto 
- Asiakasasiakirjat (asiakaskertomukset, suunnitelmat, jne.) 
- Tiedot asiakkuuden alkamisesta, jatkumisesta ja päättymisestä 
- Tiedot laitoksista ja sijaisperheistä 
- Kuulemiskertomukset 
- Lastensuojelupäätökset ja tiedoksianto 
- Muut asiakkaita koskevat tiedot 
 
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: 
Tiedot ovat salassa pidettäviä 
 
Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: 
– ei yhdistetä. 

 

6. Säännönmukai-
set  

tietolähteet  
 

 

- Väestörekisterikeskus 
- Lastensuojeluilmoitukset 
- Lapsen tai huoltajan antamat tiedot 
- Muilta tahoilta asiakkaan suostumuksella hankitut tiedot 
- Lastensuojelulain (417/2007) 25 §:n mukaiset henkilöt 
Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen 
ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai 
luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai 
terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen 
järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai 
hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 
harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöt. Myös muu kuin em. tarkoitettu henkilö.  
 
- Sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksia koskevan lain 20 § 
nojalla hankitut tiedot. Esimerkiksi sen ratkaisemiseksi, ryhdytäänkö 
kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin, tehdäänkö lastensuojelulain 27 
§:ssä tarkoitettu lastensuojelutarpeen selvitys vai onko ilmoitus selvästi 
luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin, voidaan tietoja 
pyytää tarpeen mukaan esim. päiväkodista, koulusta tai lasta hoitaneelta 
lääkäriltä. Tietoja voidaan pyytää myös lapsen sukulaiselta tai muilta 
lapsen olosuhteita tuntevilta henkilöiltä. 
 
- Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö,  
kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, eläkesäätiö tai muu eläkelaitos, 
vakuutuslaitos, koulutuksen järjestäjä, sosiaalipalvelujen tuottaja, 
terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai 
toimintayksikkö sekä terveydenhuollon ammattihenkilö ovat velvollisia 
antamaan sosiaalihuollon viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja 
salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon 
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asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka 
viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän vuoksi ovat välttämättömiä 
asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon 
järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä 
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 asiakkaan annettava siitä tieto (laki 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 § 2 momentti).  
  

 

7. Säännönmukais
et  

tietojen luovutukset 
ja tietojen siirto EU:n 
tai Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle 
 

 

Asiakastietoja luovutetaan asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa 
nimenomaisen suostumuksen perusteella tai hänen tietojen 
luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädöksen perusteella:  
- Lapsen muuttotilanteissa uuden kotikunnan sosiaaliviranomaiselle 
(Lastensuojelulaki 25 § 5 momentti)  
- Poliisille (Lastensuojelulaki 25 § 6 momentti)  
- Lastensuojelutarpeen selvittämiseksi välttämättömiä tietoja toiselle 
viranomaiselle, asiakkaan lailliselle edustajalle tai muulle henkilölle tai 
yhteisölle (Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskeva laki 
17–18 §)  
- Pyynnöstä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle 
tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot.  
 
Tietojen luovuttamisesta ulkopuolisille tehdään asiakirjaan merkintä!  
 
Rekisteritietoja voidaan luovuttaa:  
- Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Suostumuksen tulee olla 
vapaaehtoinen, informoitu ja yksilöity. Suositeltavaa on pyytää suostumus 
kirjallisena. Milloin asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavaan 
suostumukseen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa 
suostumuksella. Asiakas tai hänen edustajansa voi milloin tahansa 
peruuttaa antamansa suostumuksen.  
- Ilman asiakkaan suostumustakin sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja 
oikeuksia koskevan lain 17-18 §:ien tai muun erityislainsäännöksen 
nojalla  
- Rekisterinpitäjänä toimiva viranomainen tai sosiaali- ja terveysministeriö 
voi myöntää luvan asiakastietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta varten 
(Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 28 §)  
 
Alaikäisen asiakkaan tietojen antamista koskeva kielto-oikeus: 
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- Alaikäinen voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä 
asian laatu painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja 
lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista. Jos 
alaikäinen tai hänen laillinen edustajansa ovat asianosaisena 
sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa, laillisella edustajalla on kuitenkin 
oikeus tiedonsaantiin siten kuin viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 11 §:ssä säädetään (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista 11 § 1 momentti).  
 
- Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 
 
 

 

8. Rekisterin 
ylläpito- 

järjestelmät ja 
suojauksen 
periaatteet 
 
 

 

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 
 
Rekisterin atk:lle tallennetut sähköiset tiedot on suojattu tietoturvallisesti 
niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä siinä 
laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. 
Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
 
Manuaaliset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa. 
 

 
9. Tarkastusoikeus 

ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla ja tietosuojalaki 34 §.   

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että 
häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. 
Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä 
henkilötiedoista.    
Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä 
niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. 
Rekisterinpitäjä perii tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun 
asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on 
kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.   
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön 
perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle syyt siihen ja 
kerrottava mahdollisuudesta saattaa asia tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi.   
Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdan 3 rekisteriasioiden 
yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on 
saatavissa Rauman sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteistä ja Rauman 
kaupungin Internet-sivuilta.   
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10. Oikeus 
vaatia tiedon 
korjaamista   

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 16 artikla.   

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä 
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös 
estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn 
yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.   
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon 
korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. 
Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole 
hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi.   
Korjaamispyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdan 3 rekisteriasioiden 
yhteyshenkilölle. Lomakkeita on saatavissa Rauman sosiaali- ja 
terveystoimialan toimipisteistä ja Rauman kaupungin Internet-sivuilta.  
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, 
kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin 
tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.   

 

11. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 

oikeudet   

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77 artikla:   

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tämän kuitenkaan rajoittamatta 

muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.   
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