Henkilötietojen
käyttötarkoitus eri
palveluiden
järjestämisessä:

Asumis- ja
päivätoiminnan
järjestäminen
Vammaisten, kehitysvammaisten
ja mielenterveysasiakkaiden
asuminen.

Ikäihmisten asumispalvelujen
järjestäminen
Tehostettu palveluasuminen
ja hoivahoito.
Asiakkaan terveydenhuolto
asumisyksikössä.

Lastensuojeluilmoitusten käsittely

Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste:

Käsiteltävät
henkilötietoryhmät:

Vastaanottajat, joille
tietoa luovutetaan:

Tietojen
siirto
kolmansiin
maihin:

Tietojen
säilyttämisaika:




Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Laki vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista (380/1987)
Laki kehitysvammaisten
erityishuollosta (519/1977)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Perhehoitolaki (263/2015)
Päihdehuoltolaki (41/1986)

Yksilöinti- ja yhteystiedot.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Ei siirretä

Väestörekisterikeskus.

Asumisen ja päivätoiminnan
palvelujen järjestämiseen
tarvittavat tiedot

Tietoja voidaan luovuttaa ilman
asiakkaan suostumusta vain
laissa säädetyissä
erityistilanteissa.

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Laki ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
(980/2012)
Perhehoitolaki (263/2015)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Yksilöinti- ja yhteystiedot.

Toimeksiantosopimuksella
rekisterinpitäjän lukuun palvelua
tuottavat tahot.
Palvelusetelillä palvelua
tuottavat palveluntuottajat.
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Asiakkaalta ja asiakkaan suostumuksella omaisilta.

Perhehoidon, laitoshoidon ja
palveluasumisen järjestämiseen ja
toteuttamiseen tarvittavat tiedot.

Toimeksiantosopimuksella
rekisterinpitäjän lukuun palvelua
tuottavat tahot.

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Lastensuojelulaki (417/2007)
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
(254/2015)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Yksilöinti ja yhteystiedot.

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Väestörekisteritiedot.

















Kiireellisen lastensuojelun
tarpeen arvioiminen.

Lastensuojeluilmoitukseen liittyvä
tiedot ja tiedot toimenpiteistä,
joihin on ryhdytty.
Tieto siitä, jos lastensuojeluilmoitus
ei aiheuttanut toimenpiteitä.

Kotipalvelut ja niiden tukipalvelut
ja kotisairaanhoito.




Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Asiakkaalta ja asiakkaan suostumuksella omaisilta.
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 20 §:n perusteella välttämättömiä
tietoja voidaan hankkia asiakkaan suostumuksesta
riippumatta muilta viranomaisilta sekä
terveydenhuollon ja koulutuksen järjestäjiltä.

Väestörekisterikeskus.

Palvelusetelillä palvelua
tuottavat palveluntuottajat.

Tiedot toimenpiteistä, joita on
tehty ennen lastensuojeluasiakkuuden alkamista.

Kotihoidon palvelujen
järjestäminen

Ei siirretä

Mistä tiedot kerätään:

Lapsen muuttotilanteissa uuden
kunnan sosiaaliviranomaisille (LSL
25§ 5 mom.)
Poliisille (LSL 25§ 6 mom.)
Lastensuojelutarpeen
selvittämiseksi välttämättömiä
tietoja toiselle viranomaiselle,
asiakkaan lailliselle edustajalle tai
muulle henkilölle tai yhteisölle
(sosiaalihuollon asiakkaan
asemaa ja oikeuksia koskevan
lain 17 - 18§)

Yksilöinti- ja yhteystiedot.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Kotipalvelun ja tukipalvelujen
järjestämiseen tarvittavat tiedot.

Toimeksiantosopimuksella
rekisterinpitäjän lukuun palvelua
tuottavat tahot.

Kotisairaanhoidon järjestämiseen
tarvittavat terveystiedot.

Ei siirretä

Palvelusetelillä palvelua
tuottavat palveluntuottajat.

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot
Lastensuojeluilmoitukset.
Muilta tahoilta asiakkaan suostumuksella hankitut
tiedot.
Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia
koskevan lain 20§:n nojalla hankitut tiedot.

Ei siirretä

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Asiakkaalta ja asiakkaan suostumuksella omaisilta.
Väestörekisterikeskus.

Kunnan alueelle
sijoitettujen lasten
valvonta





Lastensuojelulaki (417/2007),
erityisesti 16 § 2 mom., 78 §, 79 § ja 81
§
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

Yksilöinti ja yhteystiedot.



Tietoja voidaan luovuttaa
asiakkaan tai hänen laillisen
edustajansa suostumuksen
perusteella tai tietojen
luovuttamiseen oikeuttavan
lainsäädännön perusteella:
- sijoittajakunnalle LSL 79§:n
mukaista valvontatehtävää
varten
- kunnan alueelle sijaishuoltoon tai avohuollon
tukitoimena sijoitetun lapsen
osalta tarpeen mukaisessa
laajuudessa sille viranomaiselle, joka järjestää
lapsen tarvitsemia palveluja
sijoituskunnassa (laki
sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista 17§)
- lääninhallitukselle
valvontatehtävää varten
(yksityisten sosiaalipalvelujen
valvonnasta annettu laki 12§)

Ei siirretä

Yksilöinti- ja yhteystiedot.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Ei siirretä

Palvelua koskevat tiedot.

Ulosottoviranomaisille
elatusavun perintää varten.

Tiedot sijoituspaikasta ja sen
valvontaa koskevat tiedot.

Kunnan alueelle sijaishuoltoon,
avohuollon tukitoimena tai
väliaikaisen määräyksen
perusteella sijoitettujen lasten
palvelujen ja tukitoimien
järjestäminen ja
sijaishuoltopaikan valvonta sekä
korvausten perintä
kustannusvastuussa olevasta
sijoittajakunnalta.
Kunnan alueelle yksityisesti
sijoitettujen lasten hoidon
valvonta.

Lapsen elatuksen
turvaaminen




Laki lapsen elatuksesta (704/1975)
Elatustukilaki (580/2008)

Turvataan lapsen elatus, tehdään
tarvittaessa elatussopimus.

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Lapsen tai huoltajien antamat tiedot.

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Väestörekisterikeskus.
Asiakkaalta itseltä saadut tiedot.

Henkilön jonka hoitoon lapsi on sijoitettu, antamat
tiedot.
Sijoittajakunnan antamat tiedot.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 20 §:n perusteella seuraavilta tahoilta:
veroviranomaiset, ulosottoviranomaiset,
työvoimatoimistot, työttömyyskassat,
eläketurvakeskus, eläkelaitokset, oikeuslaitos,
rikosseuraamusvirasto, ajoneuvohallintokeskus,
kunnat, ulkopuoliselta sosiaalihuollon järjestäjältä.
Edellä mainitun lain 21 §:n perusteella etuuksia
koskevia tietoja saadaan suorakäytöllä
Kansaneläkelaitoksen Kuntien sosiaali- ja
terveystoimen tietojärjestelmästä (SOKY).

Lapsen huolto- ja
tapaamisasioissa
tuomioistuimille
tehtävien lausuntojen
laatiminen




Laki lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta (361/1983)
Asetus lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta (556/1994)

Yksilöinti- ja yhteystiedot.
Palvelua koskevat tiedot:
tuomioistuimille tehtävät lapsen
huolto- ja tapaamisasioita koskevat
lausunnot, tuomioistuinten
lausuntopyynnöt
lausuntoa varten ,muilta
viranomaisilta pyydetyt lausunnot.

Tehty lausunto tai selvitys
toimitetaan sitä pyytäneelle
tuomioistuimelle.
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Ei siirretä

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Väestörekisteritiedot.
Asiakkaalta itseltä saadut tiedot.
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 20 §:n perusteella seuraavilta tahoilta:
terveydenhuollon ammattihenkilöiltä
poliisiviranomaisilta
ulkopuoliselta sosiaalihuollon järjestäjältä
opetustoimelta
-

Lapsen isyyden
selvittäminen ja
huollon järjestäminen
Isyyden selvittäminen





Isyyslaki (11/2015)
Laki lapsen elatuksesta (704/1975)
Laki lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta (361/1983)

Isyyden selvittäminen.
Lapsen huolto-ja
tapaamissopimus.

Lastensuojelun
järjestäminen

Yksilöinti ja yhteystiedot.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Palvelua koskevat tiedot:
isyys-, elatus-, huolto- ja
tapaamisasiakirjat,
tilanneselvitykset,
sopimusten ja isyysasiakirjojen
vahvistamismerkinnät.

Tietoja voidaan asiakkaan
suostumuksetta luovuttaa
sivullisille vain laissa säädetyissä
erityistilanteissa.




Lastensuojelulaki (417/2007)
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

Lastensuojelulain mukaisten
palvelujen järjestäminen ja
toteuttaminen lapsen edun
mukaisesti.

Asiakkaan yksilöinti- ja
yhteystiedot.

Muut lastensuojelulain perusteella
rekisteröitävät tiedot.



Suunnitelma voidaan laatia asiakkaan
suostumukseen perustuen.

Yksilöinti ja yhteystiedot.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Ei siirretä

Tietoja voidaan luovuttaa
sivullisille vain laissa säädetyissä
erityistilanteissa.

Väestörekisteritiedot.
Asiakkaalta itseltä saadut tiedot
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 20 §:n perusteella seuraavilta tahoilta:
veroviranomaiset
työvoimatoimistot

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Asiakas.
Väestörekisterikeskus.

Toimeksiantosopimuksella
rekisterinpitäjän lukuun palvelua
tuottavat tahot.

Lastensuojelun järjestämisen kannalta tarpeellisia ja
välttämättömiä tietoja voidaan hankkia
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 20 §:n perusteella seuraavilta tahoilta:
Terveydenhuollon ammattihenkilöiltä,
Poliisiviranomaisilta, Kouluviranomaisilta tai muulta
koulutuksen järjestäjältä, ulkopuoliselta
sosiaalihuollon järjestäjältä.

Tietoja luovutetaan vain
asiakkaan suostumuksella.

Ei siirretä

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Asiakas.
Väestörekisterikeskus.

Monialainen palvelusuunnitelma
(sosiaali-, terveys- ja
sivistyspalvelut).

Sosiaali ja terveydenhuollon
yhteisen palvelusuunnitelman
laatiminen ja ylläpito.

Omahoitopalvelu

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Lain 21 §:n perusteella etuuksia koskevia tietoja
saadaan suorakäytöllä Kansaneläkelaitoksen Kuntien
sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmästä (SOKY)

Palveluja koskevat tiedot.

Monialainen hoidon ja
palvelun suunnittelu

Ei siirretä



Suostumus

Yksilöinti ja yhteystiedot.
Laboratoriotulokset.

Tietoja luovutetaan vain
asiakkaan suostumuksella.

Ei siirretä

Asiakas voi itse
poistaa tiedot.

Asiakas, asiakkaan puolesta asioija, Mylab,
Väestörekisterikeskus.





Laki omaishoidon tuesta (937/2005)
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Yksilöinti- ja yhteystiedot.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Ei siirretä

Asiakkaalta ja asiakkaan suostumuksella omaisilta.
Väestörekisterikeskus.

Omaishoidon suunnittelua,
toteutusta ja seurantaa koskevat
tiedot.

Muille viranomaisille tietoja
voidaan luovuttaa ilman
asiakkaan suostumusta vain
laissa säädetyissä
erityistilanteissa.

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Oulun Omahoitopalvelu sisältää
yleistä terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvää informaatiota sekä
kuntalaisen itsensä ylläpitämä
henkilökohtaisia terveystietoja.

Omaishoidon
palvelujen
järjestäminen
Omaishoidon suunnittelu,
toteutus ja seuranta.

Toimeksiantosopimuksella
rekisterinpitäjän lukuun palvelua
tuottavat tahot.

Perhe-neuvonnan
järjestäminen






Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Sosiaalihuoltoasetus (607/1983)
Avioliittolaki (234/1929)
Laki lasten huollosta ja
tapaamisoikeudesta (361/1983)




Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Yksilöinti ja yhteystiedot
Laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Asiakassuhteen hoitamiseen
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista liittyvät tutkimus- ja hoitotiedot,
(254/2015)
yhteenvedot, lausunnot ja
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
päätökset.
asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä (159/2007)
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
(189/2001)
Laki kotoutumisen edistämisestä
(1386/2010).
Päihdehuoltolaki (41/1986)
Laki toimeentulotuesta (1412/1997)
Kansanterveyslaki (66/1972)
Yksilöinti- ja yhteystiedot.
Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Tutkimukseen, hoidon tarpeen
Mielenterveyslaki (1116/1990)
arviointiin ja hoitoon liittyvät
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta tiedot.
(1184/1988)
Sotilasvammalaki (404/1948)
Lähetteet, hakemukset, lausunnot,
Rintamasotilaseläkelaki (119/1977)
kuntoutukseen liittyvät tiedot.
Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista 13 § (785/1992)
Puheluiden tallenteet.
Tartuntatautilaki (1227/2016)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
Tuotetestaukseen liittyvät tiedot.
asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä (159/2007)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (734/1992)
Päihdehuoltolaki (41/1986)

Tietoja voidaan asiakkaan
suostumuksetta luovuttaa
sivullisille vain laissa säädetyissä
erityistilanteissa.

Laki vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista (380/1987)
Laki kehitysvammaisten
erityishuollosta (519/1977)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

Valtakunnalliset sosiaalihuollon
rekisterit.

Ammatillisen keskusteluavun
järjestäminen.

Sosiaalityön, ohjauksen ja
palveluiden
järjestäminen
Aikuissosiaalityön, kuntouttavan
työtoiminnan ja työvoiman
palvelukeskuksen palvelujen
suunnittelu, toteutus ja seuranta.
Täydentävän ja ehkäisevän
toimeentulotuen järjestäminen.















Terveyden- ja
sairaanhoidon
järjestäminen
Perusterveydenhuollon
avopalvelut,
kouluterveydenhuolto
suun terveydenhuolto,
lyhytaikainen vuodeosastohoito
somaattinen ja psykiatrien
erikoissairaanhoito
päihdehuolto.










Vammaispalvelujen
järjestäminen




Vammaispalvelulain mukaisten
palveluiden ja kehitysvammaisten erityishuollon
järjestäminen.
Sosiaalihuoltolain mukaisten
palveluiden järjestäminen.
Päivä- ja työtoiminnan
järjestäminen.

Palvelusetelillä palvelua
tuottavat palveluntuottajat.
Muille viranomaisille tietoja
voidaan luovuttaa ilman
asiakkaan suostumusta vain
laissa säädetyissä
erityistilanteissa.




Yksilöinti- ja yhteystiedot.
Tutkimusta ja hoitoa koskevat
tiedot.

Yksilöinti ja yhteystiedot.
Vammaan ja / tai sairauteen
liittyvät tiedot.
Palvelupäätökset,
palvelusuunnitelmat.

Ei siirretä

Ei siirretä

Sosiaali- ja terveysalan tutkimusja kehittämiskeskuksen
ylläpitämä hoitoilmoitusrekisteri.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimusja kehittämiskeskus.

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.
Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Väestörekisterikeskus.
Asiakas.
Asiakkaan suostumuksella muut sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä opetustoimen toimijat.

Asiakas.
Väestörekisterikeskus.
Kansaneläkelaitoksen Kuntien sosiaali- ja
terveystoimen tietojärjestelmä (Soky.)
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 20§: n perusteella seuraavilta tahoilta:
- väestörekisterikeskus
- työvoimatoimistot
- poliisi ja ulkomaalaisvirasto
- ulkopuoliselta sosiaalihuollon järjestäjältä

Ei siirretä

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Väestörekisterikeskus.
Asiakas.
Asiakkaan suostumuksella omaiset.

Ei siirretä

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Asiakas
Väestörekisteri

Lääkelaitos
Kela
Muille viranomaisille tietoja
voidaan luovuttaa ilman potilaan
suostumusta vain laissa
säädetyissä erityistilanteissa.
Toimeksiantosopimuksella
rekisterinpitäjän lukuun palvelua
tuottavat tahot.

Toimeksiantosopimuksella
rekisterinpitäjän lukuun palvelua
tuottavat tahot.
Palvelusetelillä palvelua
tuottavat palveluntuottajat.

Kansaneläkelaitoksen Kuntien sosiaali- ja
terveystoimen tietojärjestelmä (Soky).
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 20 §:n perusteella tietoja voidaan
hankkia asiakkaan suostumuksesta riippumatta
muilta viranomaisilta ja yksityisiltä terveydenhuollon
ja koulutuksen järjestäjiltä.

Velkaneuvonnan
järjestäminen



Velkaneuvonta, avustaminen
velkajärjestelyhakemusten ja
luottohakemusten tekemisessä.





Laki talous- ja velkaneuvonnasta
(713/2000)
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä
(57/1993)
Asetus yksityishenkilön
velkajärjestelystä (58/1993)

Yksilöinti ja yhteystiedot.
Taloudellista tilannetta koskevat
tiedot ja päätökset.

Käräjäoikeus
Luotonantajat
Tietoja voidaan asiakkaan
suostumuksetta luovuttaa
sivullisille vain laissa säädetyissä
erityistilanteissa.

Ei siirretä

Säilytetään
pysyvästi
kansallisen
arkiston
käyttöönottoon
saakka.

Asiakas
Väestörekisteri
Asiakkaan suostumuksella luotonantajat ja
ulosottoviranomaiset.

