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Rekisteriseloste ja  asiakkaan informointi  
 
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§ 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3§, 12-13§, 20.2§ ja 21.1§ 
Päivitetty 28.12.2017 
 

1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä 

 Nimi: Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 
 Katuosoite: Raatihuoneenkatu 9, 4. krs 
 Postitoimipaikka: 13100 Hämeenlinna 
 Vastuuhenkilö: vs. Sosiaali- ja terveysjohtaja, Eija Leppänen 
  eija.leppanen@hameenlinna.fi 
  p. 03 - 621 2483 
   

2. Yhteyshenkilö/henkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

 Tehtävä/nimi: Sosiaalisen tuen palvelupäällikkö, Anne Murtonen 
 Puhelinnumero: 03-621 5068 
 Sähköpostiosoite: anne.murtonen@hameenlinna.fi 
   
 Tehtävä/nimi: Tietosuojavastaava, Esa Lepola 
 Puhelinnumero: 03-621 2782 
 Sähköpostiosoite: esa.lepola@hameenlinna.fi 
   

 
Järjestelmän ylläpidosta huolehtii rekisteriasioita hoitavat henkilöt. Järjestelmän kehittämisestä 
vastaa ohjelmantoimittaja. 
 

3. Rekisterin nimet 
  

Velkajärjestelijä – talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden asiakasrekisteri, Knowledge Partners Oy 
   

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus 

  
• Asiakkuuden yleistä hoitoa varten  
• Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaisen hakemuksen ja maksuohjelman 

laatimista varten  
• Tilastointitarkoitusta varten 

 
Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys on asiakassuhde (Henkilötietolaki 8 §). Palvelujen 
järjestämisestä säädetään seuraavissa laeissa ja niistä annetuissa asetuksissa: 
 

Laki talous- ja velkaneuvonnasta 713/2000 
Sosiaalihuoltolaki (710/1982, 1301/2014) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 
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5. Asiakasrekisteriin tallennetut tiedot 

  
Rekisteriin tallennettaan asiakkaista seuraavat tiedot: 
 

• Asiakkaan henkilötiedot: Nimi, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot, ammatti, koulutus, 
siviilisääty, perhetiedot, omaisuus 

• Talouteen liittyvät tiedot: Tulot, menot, velat, omaisuus, luovutettu omaisuus, takaukset, 
kiinnitykset, osakekirjat jne. 

• Asiakkaan kanssa käyty kommunikointi ja asiakkaaseen liittyvä kommunikointi muun tahon 
kanssa 

   

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

  
Tarvittavat tiedot hankitaan pääasiassa asiakkaalta. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain 12 §:n mukaan sosiaalihuollon asiakkaan ja hänen holhoojansa on 
annettava tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaalihuollon toteuttamisessa. Lisäksi tietoja 
hankitaan velkojilta, ulosottoviranomaiselta, tuomioistuimista, Kansaneläkelaitokselta, 
eläkelaitoksilta, Verohallinnolta, toisilta kunnilta ja erilaisilta järjestöiltä. 

   

7. Asiakastietojen luovuttaminen 

  
Henkilökunnalla on vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Pääsääntöisesti rekisteristä luovutetaan 
tietoja vain asiakkaan suostumuksella viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
säädetyin edellytyksin, tai jos tietojensaantioikeuksista on erikseen lailla säädetty. 

   

8. Tietojen siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 

 Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
   

9. Asiakastietojen käytön ja rekisterin suojauksen periaatteet 

 Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta sivullisille. Tietoja käsitteleviä 
viranhaltijoita koskee vaitiolovelvollisuus. Viranhaltijoilta pyydetään kirjallinen vaitiolositoumus. 
Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Asiakastietoja voivat käsitellä palvelun 
toteutukseen osallistuvat. Käyttöoikeudet annetaan viranhaltijoille asiakasrekisteritietoihin siinä 
laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. 
 
Manuaalisesti käsiteltävät paperiset asiakastiedot säilytetään lukitussa arkistossa. 

   

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

  
Tarkastusoikeuden sisältö: 
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat asiakasrekisteritiedot siten kuin 
Henkilötietolaissa (523/1999) on säädetty. Tarkastusta koskeva pyyntö on tehtävä 
henkilökohtaisesti ja tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Tarkastuksen kohteena olevat 
tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. 
 
Mahdollisesta tarkastusoikeuden hylkäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. 
Kieltäytymistodistuksen saatuaan, tai jos rekisteröity ei saa kolmen kuukauden kuluessa 
pyynnön esittämisestä kirjallista vastausta rekisterinpitäjältä, hän voi saattaa asian kirjallisesti 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  
Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on, PL 800, 00521 Helsinki. 
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Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa. 
 
Henkilötietolaki § 26-28. 
 
Toteuttaminen ja organisointi: 
 
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla 
tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Se osoitetaan yksikön esimiehelle. 
Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.  
 
Asiakkaalle järjestetään mahdollisuus tutustua häntä koskeviin manuaaliasiakirjoihin, 
näyttöruudulla oleviin tietoihin tai käytettävissä oleviin ATK-tulosteisiin tai asiakirjoihin, joilta 
tiedot on tallennettu. Rekisteröidylle ilmoitetaan samalla mistä rekisterin tiedot on saatu, mihin 
niitä käytetään ja mihin mahdollisesti luovutetaan. Tiedot pyydetään asiakkaan asioita hoitavalta 
henkilöltä. 

   

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

  
Korjausoikeuden sisältö: 
 
Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedoissa esiintyvän virheen korjaamista. Asiakkaan henkilöllisyys 
tarkastetaan tarvittaessa. Virheellinen tieto on yksilöitävä tarkasti, mitä vaaditaan korjattavaksi ja 
mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto. Mahdollisten virheiden korjaamisesta vastaa ensisijaisesti 
rekisteriasioista vastaava tai rekisterin pitäjä. Tieto korjataan ilman viivytystä. 
 
Mahdollisesta tietojen korjaamisesta kieltäytymisestä annetaan kirjallinen todistus. Asiakkaalla on 
oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.   
Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on, PL 800, 00521 Helsinki. 
 
Henkilötietolaki 29§ 
 
Toteuttaminen ja organisointi: 
 
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan. Pyynnössä on yksilöitävä 
tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin 
korjaus pyydetään tekemään. Se osoitetaan yksikön esimiehelle. Korjauksen tekee niin päätettäessä 
esimiehen määräämä, asiaa hoitava henkilö.  

 


