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Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1
Rekisterinpitäjä

Nimi
Varkauden kaupunki

/

Perusturvalautakunta

Postiosoite
PL 208
78201 Varkaus

Käyntiosoite
Ahlströminkatu 6
78250 Varkaus

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Sosiaali- ja terveysjohtaja
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Yhteystiedot

Muut yhteystiedot

3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Sosiaalityön asiakirjarekisteri, joka muodostuu sähköisistä asiakastietojärjestelmistä ja
paperimuodossa olevista asiakasasiakirjoista.
Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen ja toteuttaminen:
- toimeentulotuki(täydentävä/ehkäisevä), kuntouttava työtoiminta, aikuissosiaalityö,
välitystili, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, huostaanoton ja
sijaishuollon toimenpiteet, lastenvalvojan tehtävät, sosiaalipäivystys,
koulun sosiaalityö, päihdehuolto, vammaispalvelu, kehitysvammaisten erityishuolto,
omaishoidon tuki lasten ja vaikeavammaisten osalta. Tilastointi.
Rekisterin käyttö perustuu asiakassuhteeseen sekä voimassa oleviin lakeihin ja
säännöksiin
- Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös (731/1999)
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24§ (621/1999)
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015)
- Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015)
- Laki sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
- Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Lukuisia erityislakeja joissa säädellään tietojen käsittelyä mm. Lastensuojelulaki
(417/2007) ja Päihdehuoltolaki (41/1986)

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakkaat; toimeentuloturvan, kuntouttavan
työtoiminnan, välitystilien, aikuis-ja perhetyön, lastensuojelun, lastenvalvojan,
päihdehuollon, sosiaalipäivystyksen ja vammaispalvelun asiakkaat:
- kiireellisen avuntarpeen selvittämistä ja palvelutarpeen arviointia koskevat tiedot
- henkilötiedot: henkilötunnus, nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, äidinkieli,
sosioekonominen asema, ammatti, siviilisääty, sähköposti
- perhetiedot: puoliso, lapset
- palvelun järjestämiseen liittyvät tiedot,tuki-, sijoittelu- ja palvelupäätösten vaatimat tiedot,
huolto- ja elatussopimuksien vaatimat tiedot, isyyden selvitystä koskevat tiedot
- maksatusten vaatimat tiedot
Tukihenkilöt/tukiperheet, sijaisperheet, palveluntuottajat:
-perustiedot
Asiakasrekisteriin sisältyvät myös kaikki tiedot, jotka syntyvät niiden yritysten, yhdistysten
jne. toiminnassa, joiden kanssa Varkauden kaupunki on tehnyt toimeksiantosopimuksen
palvelujen tuottamisesta. Varkauden kaupunki toimii rekisterinpitäjänä myös näissä
palveluissa syntyvien henkilötietojen osalta ja vastaa niiden käsittelyn lainmukaisuudesta.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
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Asiakas: asiakkaan ilmoittamat tiedot Varkaus/Joroinen sekä sosiaalipäivystys.
Henkilökunta: asiakassuhteen yhteydessä Varkaudessa,Joroisissa ja sosiaalipäivystyksen
yhteydenotoissa muodostuvat tiedot sekä muilta viranomaisilta asiakkaan luvalla tai
lainsäännöksillä päätöksen tekoa/toimenpiteitä varten saadut / pyydetyt tiedot sekä
sähköiset lähteet.
Väestörekisteristä saadaan kotikunta- ja osoitetiedot: Varkaus ja Joroinen

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Asiakastietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella tai erityislainsäädännön
perusteella. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.
Lasten huoltoa koskevien sopimusten osalta tietoja luovutetaan väestötietojärjestelmään
(yksilöivät henkilötunnisteet, huoltopäätöksen päivämäärät, tiedot huollon
määräytymisestä).
Pankeille, kirjanpitoon ja Taitoa Oy:lle (laskutus) luovutetaan maksatus-ja laskutustietoja.
Tilastotietoja annetaan viranomaisille lain edellyttämiin tarkoituksiin.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn lupaa

9 a) Paperinen aineisto
9
Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja
suojauksen
periaatteet

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus, joka
jatkuu palvelussuhteen päätyttyäkin. Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan ao.
asiakkaan asioiden hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat.
Paperimuodossa olevat asiakasasiakirjat säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman
mukaisesti arkistossa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

9 b) Sähköinen aineisto

Ylläpitojärjestelmä: ProConsona (CGI Suomi Oy)
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti siten, että niitä pääsee
käyttämään vain tehtävänmukaisin käyttöoikeuksin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella
ja salasanalla ja niiden käyttöä valvotaan. Tietojen käytöstä muodostuu käyttöloki.
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joihin käyttöoikeus on
myönnetty.
Tekninen laiteympäristö on suojattu Varkauden kaupungin ja järjestelmätoimittajan
tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.
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10
Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu
tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.
Tarkastusoikeus voidaan evätä, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa
asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muu oikeuksille.
Jos tietojen antamisesta kieltäydytään, annetaan henkilölle kirjallinen todistus, jossa
mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Henkilö voi saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tarkastusoikeuden käyttö on maksutonta kerran vuoden aikana.
Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöille (yhteystiedot kohdassa 2)
omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan yhteyshenkilölle (ks. kohta 2). Rekisterin
vastuuhenkilö päättää, onko vaatimus tiedon korjaamisesta oikeutettu.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, annetaan
kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty.
Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Alaikäinen voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu
painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jollei
se ole selvästi alaikäisen edun vastaista. Jos alaikäinen tai hänen laillinen edustajansa
ovat asianosaisena sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa, laillisella edustajalla on kuitenkin
oikeus tiedonsaantiin siten kuin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 11
§:ssä säädetään (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista).
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