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    rekisteröidylle 
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 (2016/679), artiklat 13 ja 14 

 
 25.5.2018 
 
 
Henkilörekisterin tiedot 

1. Rekisterin nimi 
 

 Kasvatus ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun asiakasrekisteri 
 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

 Kasvatus- ja perheneuvonnan järjestäminen ja toteuttaminen 
 

3. Rekisterinpitäjä 
Säkylän kunta, y-tunnus 0139937-5 
 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 
Johanna Ahokas 
johtava sosiaalityöntekijä 
Säkylän kunta 
Rantatie 268, 27800 Säkylän kunta  
p.044 5241 235 
 

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
Samat kuin yllä 
 

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 
☐ Ei 
☒ Kyllä 
Tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: 

 
Säkylän kunnan toimeksiannosta ulkopuoliset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat käsittelevät 
henkilötietoja kunnan lukuun sopimuksen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi rekisterin sähköisten 
tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen liittyy toimeksiantoja. 

  
7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

A) 
☐ Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö 
☒ Lakisääteinen velvoite 
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö  

  
• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki  
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  
• Avioliittolaki (234/1929)  
• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)  



 
Osoite: Puhelin: (02) 83 281 Sähköposti: kirjaamo@sakyla.fi 
Rantatie 268 Telefax: (02) 8328 316 www.sakyla.fi 
27800 SÄKYLÄ 
 

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)  
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)  

 
☒ Suostumus 
☐ Sopimuksen täytäntöönpano 
 
B) 
☒ Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri 
☐ Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 
 

 
Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot 
Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä 

asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot  
• nimi  
• henkilötunnus  
• osoite  
• puhelinnumero  
• sähköpostiosoite  
• yhteyshenkilön tiedot  
• kasvatus- ja perheneuvonnan suunnittelua, toteutusta ja seurantaa koskevat tiedot  

 
 

9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet): 
ProConsona                                                                                                                                                   
 

10. Rekisterissä on manuaalista (paperi)aineistoa 
☐ Ei  
☒ Kyllä 
 

11. Rekisterin tietolähteet 
• asiakas itse tai hänen laillinen edustajansa  
• Väestörekisterikeskus  

 
 

12. Tietojen suojaamisen periaatteet 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-
suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on 
suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy 
Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan. 
 

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 
Tietojen säännönmukainen luovutus 
☐ Ei 
☒ Kyllä 
Minne: 
Tietoa luovutetaan sosiaalihuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, 
suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten  
 
Tietojen luovutuksen peruste: 
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) 
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14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan 
talousalueen (ETA) ulkopuolelle 
☒ Ei 
☐ Kyllä 
 

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit 
Säilytys toteutetaan Säkylän kunnan arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti 
 

16. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Säkylän kunnan kotisivuilta: 
www.sakyla.fi/tietosuoja sekä kunnan Kirjaamosta. 
 

http://www.sakyla.fi/tietosuoja

