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1. Rekisterin nimi 

 

Kehitysvammahuollon asiakastietorekisteri 

 
2. Rekisterinpitäjä 
 

 

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta  

 
3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa   
 

 

Rekisterin yhteyshenkilö: 
vammaispalvelun sosiaalityöntekijät 
Sosiaali- ja terveystoimiala 
Kalliokatu 1, 26100 Rauma 
puh. 02 834 11 (vaihde) 
 
Rekisteriasioista vastaava henkilö: 
sosiaalipalvelujen johtaja 
vammaistyön päällikkö 

 
 
4. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin käyttö-tarkoitus 

 

Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvien palvelujen järjestäminen 
 
PERUSTEET: 

Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös  
EU Yleinen Tietosuoja-asetus (2016/679) 
Tietosuojalaki (2018/1050) 
Sosiaalihuoltolaki (2014/1301)  
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (1977/519) 
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta (23.12.1977/988) 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (2015/254) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812)  
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(2007/159)  
Hallintolaki (2003/434) 
Arkistolaki (1994/831) 
Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734)  
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (2003/13)   

 
 
5. Rekisterin   
tietosisältö 
 

 

Pro Consona 
 
Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot 

- nimi 
- henkilötunnus 
- osoite 
- puhelinnumero 
- sähköposti 
- pankkitiedot 
- yhteyshenkilön tiedot 

 
 
 
Palvelua koskevat tiedot: 
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- etuus- ja tukihakemukset 
- palvelusuunnitelmat 
- asiakaskertomukset 
- päätökset myönnetyistä palveluista, etuuksista ja tuista 
- laskutustiedot: 

 

Nappula: 

- asiakkaan nimi,  
- henkilötunnus 
- osoite 
- huoltajat 
- asumis- ja työyksikkö 
- vastuutyöntekijä 
- päivittäisraportit 
- lääketiedot 
- Rajoitustoimenpiteet ja päätökset 
- Lomakkeet  

 
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: 
Tiedot ovat salassa pidettäviä 
 
Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: 
– ei yhdistetä. 

 
6. Säännönmukaiset  
tietolähteet  
 

 

- Asiakas itse tai hänen omaisensa/edunvalvojansa 
- Väestörekisterikeskuksesta alueen väestörekisteritiedot. Tiedot pyydetään 
suoraan maistraatista, jos asiakkaalla on ns. turvakielto, eli maistraatin määräys 
siitä, ettei hänen yhteystietojaan saa luovuttaa muille kuin viranomaisille. Tämä 
tehdään siinä tapauksessa, että tietoja ei saada asiakkaalta itseltään. Kaupungilla 
on oikeus tietoihin väestötietolain (507/1993) perusteella 
- Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20§:ssä 
määritellyt viranomaiset ja muut julkisoikeudelliset yksiköt, laitokset ja yhteisöt 
sekä yksityiset ammattihenkilöt. 

 
 
7. Säännönmukaiset  
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
 

 

Lakisääteiset valtakunnalliset sosiaalihuollon rekisterit. 
Asiakirjojen arkisointi Kanta -sosiaalihuollon asiakastiedon arkistopalveluun. 
 
Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan 
Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset. 
Henkilötietojen siirron on täytettävä EU tietosuoja-asetuksen V luvussa määritellyt 
edellytykset (2016/679). 
Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen 
luovuttamiseen. 

 
8. Rekisterin ylläpito- 
järjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 
 
 

 

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT: 
- Pro Consona Sosiaalityö 
- Nappula 
- Toimeksiantosopimuksen tehneiden palveluntuottajien tietojärjestelmät ja 
tiedostot 
 
 
B. MANUAALINEN AINEISTO: 
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TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 
 
A. Sähköinen aineisto 

Pro Consona Sosiaalityö- järjestelmään tallennetut tiedot on suojattu 
tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. 
Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan loki-seurannalla ja järjestelmiin pääsee vain 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokanta säilytetään Rauman kaupungin 
tietotekniikkaryhmän osoittamassa palvelintilassa. Nappulan tietokanta 
säilytetään Fastroi Oy:n palvelinsalissa.  

 
B. Manuaalinen aineisto: 
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan. 
 

 
9. Tiedon saantioikeus ja 
oikeuden 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.  
 

 

 
10. Tiedon  
korjaaminen  
 

 

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 
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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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