
TIETOSUOJASELOSTE  
Sosiaaliasiamies (luotu 5/2018, päivitetty 4/2020) 

  

Rekisterinpitäjä  
Sastamalan seudun mielenterveysseura ry  
Puistokatu 2  
38200 Sastamala  
 puh. 035120500 
 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  
Mira Kaaja, puh. 035120519, sosiaaliasiamies@tukitalo.com 

  
Rekisterin nimi  
Sosiaaliasiamiestyön asiakasrekisteri 
  
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus  
 

Rekisteri on perustettu Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:n sosiaaliasiamiehelle tulevien 

yhteydenottojen vastaanottamiseen, käsittelyyn ja asiakassuhteen hoitamiseen. Rekisteröitävät 

ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjänä toimivaan yhdistykseen ja tietojen oikeudellisena 

käsittelyperusteena on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeutettu etu. 

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry hoitaa lakisääteisten sosiaaliasiamiespalvelujen 
tuottamisen ostopalvelusopimusten perusteella. Toimialueena on Sastamalan kaupunki ja 
Punkalaitumen kunta. 
 
Käsiteltävät henkilötiedot  
Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja: 

- asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero 
- tiedot ja muistiinpanot asiakkaan / laillisen tai muun edustajan esiin tuomasta 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 
- sosiaaliasiamiestyönä asiakkaalle valmistellus asiakirjat (esim. oikaisuvaatimukset ja 

kantelut) 
 

Tietolähteet   
Tiedot saadaan pääosin asiakkaalta itseltään tai asiakkaan lailliselta tai muulta edustajalta. 
Asiakkaan nimenomaisella suullisella tai kirjallisella luvalla tietoja voidaan hankkia asiakkaan asiaa 
hoitavalta viranomaiselta. 
 
Tietojen luovutukset ja siirrot  
Sosiaaliasiamiehelle tulleita tietoja voidaan asiakkaan nimenomaisella suullisella tai kirjallisella 
luvalla luovuttaa sosiaaliasiamiestehtävän toteuttamiseksi tarpeellisessa tilanteissa muille 
rekisterinpitäjille (esim. kunnan palveluksessa olevalle viranhaltijalle).  
 



Ilman asiakkaan lupaa tietoja ei luovuteta kenellekään, lukuunottamatta lain velvoittamia 
lastensuojelu- ja rikosilmoituksia. 
 
Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle. 
  
Tietojen suojaus ja säilytysajat  
 
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. 
Rekisteristä hävitetään vuosittain vuosiraportoinnin yhteydessä sosiaaliasiamiehen asiakkaita 
koskevat yksittäiset muistiinpanot sekä sosiaaliasiamiehelle toimitetut jäljennökset sosiaalipalvelu ja 
etuuspäätöksistä. Pidempään arkistoon siirretään sosiaaliasiamiestoiminnassa yhdessä asiakkaan 
kanssa valmistellut muutoksenhaku- ja muistutusasiakirjat sekä sosiaaliasiamiestoiminnan 
vuosiraportit. 
 
Sähköisesti tallennettuja henkilötietoja käsittelee ainoastaan sosiaaliasiamies 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. 
Sähköisesti tallennetut tiedostot tuhotaan vuosittain sosiaaliasiamiehen vuosiraportin yhteydessä. 
Säilytysvelvollisuuden piiriin kuuluvat asiakirjat tulostetaan ja siirretään osaksi manuaalista 
aineistoa. 
    
Rekisteröidyn oikeudet  
  
Rekisteröidyllä on lakisääteinen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä sekä vaatia 

rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyn tulee toimittaa pyyntö tietojen 

tarkastamisesta ja/tai oikaisemisesta rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti.  

Tietojen käsittelyssä noudatetaan Henkilötietolakia, Tietosuojalakia   ja EU:n tietosuoja-asetusta. 

Tietoja merkitään ja säilytetään rekisterissä ainoastaan silloin, kun niiden käsittelylle on olemassa 

lakisääteinen peruste. 


