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1. 
Rekisterinpitäjä 

Sysmän kunta, kunnanhallitus 
Valittulantie 5 
19700 SYSMÄ 
puh. 03- 84310 
sähköposti: kirjaamo@sysma.fi 
 

2. 
Yhteyshenkilöt rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Sosiaalijohtaja 
Minna Veistilä 
minna.veistila@sysma.fi 
044 7134 524 
 

Järjestelmäasiantuntija 
Pasi Laakso 
pasi.laakso@sysma.fi 
044 7134 513 
 

3. 
Rekisterin nimi 

Asiakastietorekisteri 
Asiakastietorekisterissä käytetään Effica-sosiaalitoimen 
tietojärjestelmää. 
 

4. 
Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Järjestelmässä olevia asiakkaan tietoja käytetään asiakkaan  
sosiaalipalvelujen suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja 
arviointiin sekä maksatukseen ja laskuttamiseen. Järjestelmän tietoja  
käytetään palveluiden tuottamiseen, laskuttamiseen sekä tilastoinnin  
hoitamiseen. 
 

5. 
Rekisterin tietosisältö 

- Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot, perhekokoonpano 
- Sosiaalihuollon asiakastyön eri vaiheet: asian vireille tulo, selvitys, 
asiakasasiakirjojen laadinta, päätöksen valmistelu, päätöksen teko ja 
tiedoksianto, palvelun toteutus, maksatus, arviointi ja seuranta sekä 
tilastointi. 
- Resurssirekisteritiedot (laitokset, sijaisperheet) 
- Asiakasmaksuihin liittyvät tiedot 
- Toimintayksikkötiedot 
- Tietoja asiakastyötä tekevistä henkilöistä 
Rekisterin tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin 
käyttöoikeusrajoituksin. 

6. 
Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan asiakkailta ja väestörekisteristä. 
Järjestelmän tietoja saadaan ja niitä ylläpidetään 
sosiaalipalveluyksiköissä asiakastyössä syntyvän tiedon perusteella. 
Asiakassuhde perustuu sosiaalihuoltolakiin ja/tai sosiaalihuollon 
erityislakeihin. 
 

7. 
Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Maksatuksen yhteydessä siirretään maksatustietoja 
pankkijärjestelmään. 
 
Tilastotietoja annetaan viranomaisille lain edellyttämiin tarkoituksiin. 
 
Salassa pidettäviä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan tietojen 
kohteen suostumuksella, yksilöidyn tietopyynnön perusteella, 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyin 
edellytyksin tai jos tietojensaantioikeudesta on erikseen lailla säädetty. 
 

mailto:kirjaamo@sysma.fi
mailto:minna.veistila@sysma.fi
mailto:pasi.laakso@sysma.fi


8. 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle vain rekisteröidyn nimenomaisella luvalla tai 
poikkeustapauksissa rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi. 
 

9. 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä 
työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus jatkuu 
palvelussuhteen päätyttyä.  
 
Järjestelmä sijaitsee Tieto Oyj:n palvelimilla ja sitä käytetään omilta 
työasemilta. Järjestelmän palvelinlaitteet sijaitsevat lukituissa ja 
kulunvalvotuissa tiloissa.  
 
Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja 
salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen 
yhteydessä. Tietojen käyttö perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun 
asialliseen yhteyteen. Asiakkaan kertomuksen avaamisesta rekisteröityy 
käyttäjätiedot. 
 
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita 
varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan 
käyttöoikeudet. Käyttöoikeus on tehtävän mukainen ja sisältää 
toiminnon mukaiset rajoitukset. 
 
Manuaalisia asiakirjoja säilytetään työntekijöiden työpisteissä ja 
lukituissa arkistotiloissa. Arkistoidut asiakirjat säilytetään 
kunnanviraston päätearkistossa.  
 
Asiakaskohtaisia tietoja säilytetään Effica-sosiaalitoimen järjestelmän  
aktiivikannassa.  
 
Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan 
arkistoviranomaisten kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja 
määräyksiä. 
 

10. 
Rekisteröidyn informointi 

Asiakasta on informoitava rekisterinpidosta ja hänen oikeuksistaan  
rekisteritietoihin. Tämä tietosuojaseloste on luotu informointia varten.  
 

11. 
Kielto-oikeus 

Yhteiseen asiakastietorekisteriin liittyneiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintayksiköiden välinen asiakastietojen käyttö ei 
edellytä asiakkaan suostumusta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus kieltää 
yhteisrekisterin sisällä toisen toimintayksikön tietojen käyttö. Asiakas 
saa tehdä ja peruuttaa kiellon milloin tahansa. Mikäli toisen 
sosiaalihuollon toimintayksikön tietoja tarvitaan asiakkaan asioiden 
hoitamiseksi, on asiakkaan itse huolehdittava tietojen toimittamisesta 
tai hän voi peruuttaa kiellon.  
 
Kielto tehdään ilmoittamalla ao. yksikköön. 
 

12. 
Tarkastusoikeus 

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on kirjattu ja 
kuka hänen tietojaan on käyttänyt asiakastietorekisterissä (lokitietojen 
tarkistus).  
 
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa  
asiakasrekisteriin kirjatut tiedot. Tarkistuspyyntö tehdään suullisesti 
henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti  
allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla 
asiakirjalla. Tarkastusoikeus voidaan henkilötietolain mukaan evätä 



vain, jos tiedon antamisesta saattaa aiheutua vakavaa vaaraa. Mikäli 
tarkastusoikeus evätään, tulee asiakkaan saada siitä kirjallinen 
kieltäytymistodistus.  
 
Lokitietojen tarkistaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä Sysmän kunnan 
kirjaamoon. Lokitietojen tarkastamiseen on käytössä myös lomake 
”Lokitietoja koskeva tietopyyntö”. Lomake on saatavissa mm. Sysmän 
kunnan kirjaamosta. 
 
Tarkastusoikeuden käyttäminen on asiakkaalle maksutonta kerran 
vuodessa. 
 

13. 
Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Mikäli asiakastiedoissa ilmenee virheitä, asiakkaalla on oikeus vaatia 
tietojen korjaamista. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus korjattavan 
tiedon oikeellisuudesta. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä 
oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai 
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 
Korjausvaatimus voidaan esittää suoraan asiakastyön työntekijälle tai 
sosiaalijohtajalle.  
 
Kirjallinen korjausvaatimus tehdään erillisellä lomakkeella: Potilas-
/asiakasrekisterin tiedon korjaamisvaatimus. Lomake osoitetaan 
Sysmän kunnan kirjaamoon. Päätökset tiedon korjaamisesta tehdään 
asiakastyöstä vastaavassa yksikössä. Mikäli vaatimus on aiheellinen, 
korjauksen tekee alkuperäisen tekstin tuottaja ja hänen poissa 
ollessaan sosiaalijohtaja.  
 
Virheellinen teksti siirretään taustatiedostoon, josta se on tarvittaessa  
löydettävissä. Korjauksesta tehdään merkinnät rekisteritietoihin. 
Korjattu tieto ilmoitetaan tahoille, joille rekisterinpitäjä on tiedon 
aiemmin luovuttanut tai joilta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen 
tiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on 
mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Mikäli vaatimusta tiedon 
korjaamisesta ei hyväksytä, tulee asiakkaan saada siitä kirjallinen 
kieltäytymistodistus. 
 

 


