
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
8.12.2015 / päivitetty 
12.10.2016 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry 

Osoite 

Puistokatu 2, 38220 Sastamala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

03 5120 500 / info@tukitalo.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mira Kaaja 
Osoite 

Puistokatu 2, 38200 Sastamala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

sosiaaliasiamies@tukitalo.com / puh. 03 5120 519 

3 
Rekisterin 
nimi 

Sosiaaliasiamiehen asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteri on perustettu Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:n sosiaaliasiamiehelle tulevien 
yhteydenottojen vastaanottamiseen, käsittelyyn ja asiakassuhteen hoitamiseen.  

 

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry hoitaa lakisääteisten sosiaaliasiamiespalvelujen 
tuottamisen ostopalvelusopimusten perusteella ja toimialueena on Sastamalan kaupunki ja 
Punkalaitumen kunta. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteroidystä voidaan tallettaa seuraavia tietoja:  

 

-nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero 

-tiedot asiakkaan / laillisen tai muun edustajan esiintuomasta asiasta, tyytymättömyyden 
kokemuksesta tai neuvonnan tarpeesta 

- tiedot asiakkaan asiasta vastuussa olevista viranhaltijoista 

- Asiakkaan erillisellä luvalla kopiot asiakkaan tai hänen edustajansa sosiaaliasiamiehelle 
toimittamista sosiaalihuollon asiakirjoista 

- tiedot sosiaaliasiamiehen asiassa suorittamista toimenpiteistä  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Edellä mainittuja tietoja saadaan asiakkaalta itseltään tai asiakkaan lailliselta tai muulta edustajalta. 
Asiakkaan nimenomaisella suullisella tai kirjallisella luvalla tietoja voidaan hankkia asiakkaan asiaa 
hoitavalta viranhaltijalta. 



 



    REKISTERISELOSTE      2 
 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Sosiaaliasiamiehelle kertyneitä tietoja voidaan asiakkaan nimenomaisella suullisella tai kirjallisella 
luvalla luovuttaa sosiaaliasiamiestehtävän toteuttamiseksi tarpeellisissa tilanteissa muille 
rekisterinpitäjille (esim. kunnan palveluksessa olevalle viranhaltijalle).  

 

Ilman asiakkaan lupaa tietoja ei luovuteta kenellekään, lukuunottamatta lain velvoittamia 
lastensuojelu- ja rikosilmoituksia. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisteriin kerätyt manuaaliset tiedot säilytetään sosiaaliasiamiehen työtiloissa, lukitussa kaapissa. 
Henkilötietoja käsitellään erityistä huolellisuutta noudattaen. Huolellisuuteen kiinnitetään erityistä 
huomiota tilanteissa, joissa rekisterin tietoja joudutaan kuljettamaan sosiaaliasiamiehen mukana 
esimerkiksi asiakaskäynneillä. 
 
Sosiaaliasiamies noudattaa toiminnassaan lakia sosiaalihuollon asikasasiakirjoista (254/2015), jonka 
mukaan sosiaalihuollon asiakirjoja tulee säilyttää sosiaaliasiamiestoiminnan osalta 30 vuotta. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan sosiaaliasiamiehenä tai hänen vuosilomasijaisenaan toimiva 
henkilö. Mikäli tietoja on tarpeellista tallentaa digitaaliseen muotoon, hyödynnetään tallennukseen 
erillistä muistitikkua sekä sosiaaliasiamiehen työn hoitamiseen yksilöityä tietokonetta. Muistitikkua 
säilytetään lukitussa kaapissa sosiaaliasiamiehen työtilassa. Sosiaaliasiamiehen työkone on suojattu 
salasanalla, eikän sen tiedostoihin ole ulkopuolisilla pääsyä. 

 


