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1. Rekisterin nimi 

 

 
Edunvalvonnan asiakasrekisteri 

 
2. Rekisterinpitäjä 
  

 
Tuusulan kunnanhallitus 
PL 60 
04301 Tuusula 

 
3. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö (rekisterinpitäjän 
edustaja) 

 
johtava yleinen edunvalvoja Arto Nätkynmäki 

 
 
Koskenmäenpolku 4 
04300 Tuusula  
puh. 040 314 3015  
arto.natkynmaki@tuusula.fi 

 
 

 
4. Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö 

 
johtava yleinen edunvalvoja Arto Nätkynmäki 
 

 
 
Koskenmäenpolku 4 
04300 Tuusula  
puh. 040 314 3015  
arto.natkynmaki@tuusula.fi 
 

 
5. Tietosuojavastaava 

 
Tietosuojavastaava 
tietoturva@tuusula.fi 
puh. 040 418 2753 
 

  
6. Henkilötietojen käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoitus on ylläpitää ja käsitellä holhoustoimesta säädetyn lain  
mukaisten tehtävien hoitamiseksi päämiesten henkilöä ja taloutta koskevia tietoja 
holhoustoimilaissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi.   
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen henkilötietojen 
käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite 6 artikla 1 alakohta c.  

mailto:arto.natkynmaki@tuusula.fi
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Henkilötietojen käsittelyä tarkentavat säädökset: 
 
Holhoustoimilaki (442/1999) 
Lastensuojelulaki (417/2007) 
Esitutkintalaki (805/2001) 
Laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä 4 § (477/2016) 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 
Tietosuojalaki (1050/2018) 
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 
Laki Viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

 

7. Rekisterin tietosisältö 
(kuvaus rekisteröityjen 
ryhmistä ja henkilötieto-
ryhmistä) 
 
 

 
Rekisteröidyt ovat Tuusulan kunnan Holhoustoimen edunvalvontapalvelut -yksikön 
asiakkaita. 
 
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: 
 
Päämiehen nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus, asiointikieli, kansalaisuus, 
siviilisääty, päämiehen taloudellista tilannetta kuvaavat tiedot edunvalvontatyön 
edellyttämässä laajuudessa esimerkiksi varallisuus- ja tulotietoja sekä velkoja 
koskien.  
 
Päämiehen terveydentilaa koskevia, edunvalvontatyön kannalta olennaisia tietoja 
voidaan tallentaa siltä osin, kuin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen sitä 
edellyttää. 
 
Lisäksi rekisteriin tallennetaan päämiehen edunvalvontaan liittyvät toimenpiteet, 
dokumentit, tiedot ja valokuvat, hakemukset, päätökset ja sopimukset, kirjanpito 
asian hoidosta ja tilikauden tapahtumista ja siihen liittyvät tarpeelliset tositteet ja 
maksuliikennetiedot.  
 
Rekisteriin tallennetaan tarvittaessa päämiehen läheisen, omaisen tai huoltajan 
nimi ja heidän yhteystietonsa.  
 
Rekisterissä käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia 
erityisiä henkilötietoja, joita ovat mm. päämiehen terveydentilaa kuvaavat tiedot. 
Erityisten henkilötietojen käsittely perustuu lakiin (6 artikla 1 kohta c- alakohta). 
Edunvalvonta voidaan määrätä Holhoustoimilain, Lastensuojelulain tai 
esitutkintalain perusteella. 
 
Rekisteriin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.  
 
Tiedot ovat salassa pidettäviä.   
 
SALASSAPIDON PERUSTEET:  
 
Holhoustoimilaki (442/1999) 92 § 
Laki Viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24§ 

 

8. Tietojen säilytysajat   
 
 
 

 
Säilytettävistä tiedoista tilioteaineisto hävitetään 6 vuoden kuluttua 
edunvalvonnan päättymisestä ja muut edunvalvontaa koskevat asiakirjat 25 
vuoden kuluttua edunvalvonnan päättymisestä paitsi 8, 18 ja 28 kalenteripäivinä 
syntyneiden päämiesten asiakirjat säilytetään pysyvästi.  
 

 

9. Säännönmukaiset 
tietolähteet ja tietojen 

Tietoja kerätään edunvalvonnan alkaessa ja jatkuvasti edunvalvonnan kannalta 
merkityksellisten tietojen muuttuessa rekisteröidyltä itseltään tai hänen lailliselta 
edustajalta, viranomaisilta, yksityisiltä yrityksiltä ja luonnollisilta henkilöiltä, 



luovutukset 
 
 
 

pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä, Kelalta.    
 
Tietoja luovutetaan vain edunvalvonnan tehtävän hoitamiseksi tarvittaville  
tahoille esim. viranomaisille, Kelalle ja hoito- ja hoivapalvelutoimijoille.    
 
Tietoja ei käsitellä EU-tai ETA-alueen ulkopuolella.  

 

10. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 
 
 

 
SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT: 
Virho-asiakastietojärjestelmä 
 
Manuaaliset asiakirjat 
Asiakaskohtaiset asiakirjakansiot, joissa säilytetään mm. kuluvan vuoden 
vuositilien raportointiin ja vuositilintarkastukseen tarvittavia ja toimitettavia tulo-, 
varallisuus-, vero-, sosiaalipalvelua koskevia asiakirjoja ja edunvalvontatilin 
tiliotteita.  
 
 
TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: 
 
Sähköinen aineisto 
 
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. 
Tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin 
käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään 
tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien 
käyttö- ja salassapitositoumuksen. 
 
Manuaalinen aineisto  
 
Arkistoissa ja yksiköissä on kulunvalvonta ja ovien lukitus. Asiakirjat säilytetään  
valvotuissa tiloissa olevissa kaapeissa. 
 

 

11. Rekisteröidyn oikeus 
saada pääsy tietoihin (artikla 
15) 

 

 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on 
toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää 
useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin 
perustuvan kohtuullisen maksun. 
 
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava 
mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita 
oikeussuojakeinoja. 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja 
kaikki 15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.  
 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, 
erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko  
 

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien 
toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat 
hallinnolliset kustannukset; tai  

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa 
rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai 



kohtuuttomuus. 
 

 

12. Oikeus tiedon 
oikaisemiseen (artikla 16) 
 
 
 

 

 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen 
huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen 
on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne 
syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle 
ja toimitetaan Tuusulan kunnan kirjaamoon.  
 
Tuusulan kunta 
Kirjaamo 
PL 60 
04301 

 

13. Muut oikeudet 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka 
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 
Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679 artikla 77). 
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot 
 
Osoite: PL 800, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 16670 
http://www.tietosuoja.fi/fi/ 
 
 

 

http://www.tietosuoja.fi/fi/

