
HENKILÖREKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä: 20.9.2011

1. Rekisterinpitäjä Nimi

Pieksämäen kaupungin sosiaalilautakunta.
1.1.2009 Terveyslautakunta
1.1.2010  Perusturvalautakunta

Yhteystiedot

Kauppakatu 1
Pl 125
76101 Pieksämäki
puh. 015 7882111
fax   015 7883631
etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

2. Rekisteriasioista
vastaava henkilö
ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Sosiaalitoimen lasten ja perheiden palvelut
Toimistosihteeri Raija Tyrväinen

Yhteystiedot

015-7883300
 015-7883305

3. Rekisterin nimi Yksilö ja Perhehuolto/Effica/Tietoenator/Tieto

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

(Jos henkilötietojen
käsittely on
ulkoistettu, tästä

1. Henkilötietolain 8 § mukaiset yleiset edellytykset, esim.
  Asiakassuhteen hoitaminen
  Palvelusuhteen hoitaminen
  Tekninen valvonta
  Muu, mikä:

2. Erityislainsäädäntö
  Mikä:

Asiakassuhde, joka perustuu sosiaalihuoltolakiin (1982/710),



2
voidaan sisällyttää
maininta tähän
kohtaan.)

toimeentulotukilakiin (1412/1997) ,
lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta  (189/2001),
lastensuojelulakiin (417/2007),
vammaispalvelulakiin (380/1987)
vammaispalveluasetuseen (759/1987),
ja perhehoitajalakiin (312/1992)

Lisätietoa: Effica Yksilö- ja Perhehuollon tietojärjestelmä
toimii apuvälineenä sosiaalihuollon asiakastyössä ja palvelee
sosiaalihuollon asiakastyön eri vaiheissa
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5. Rekisterin
tietosisältö

Rekisteröidyn
  nimi
  syntymäaika
  henkilötunnus
  osoitetiedot
  puhelinnumero
  siviilisääty / perhesuhteet
  omaisten tietoja
  pankkiyhteystiedot
  palkkatiedot

Sopimukset

Päätökset
Toimeentulotuki, Kuntouttavatyötoiminta,Välitystili,
Vammaispalvelu, Lastensuojelu,  Perhetyö

Hakemukset

Tuet
toimeentulotuki, taloudelliset avustukset lastensuojelussa,
asunnon korjausavustus/SHL, vammispalveluavustus ja
varojen välitys

Suoritukset
Tulojen kirjaus toimeentulotuen ennakkoetuuden perintään,
lastensuojelun sijoituksissa perintä ja välitystiliasiakkaiden
tulot.

Muut tiedot
Lastensuojeluilmoitukset,  toimeentulotukihakemukset, vireille
tulo, selvitys, asiakkaan asiakirjojen laadinta,  hakemukset
hallinto-oikeudelle, asiakaskeromukset, suunnitelmat,
lausunnot, päätöksen valmistelu, päätös ja sen tiedoksiannot.
Resurssirekisteritiedot.
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6. Säännönmukaiset
tietolähteet

  Asiakas
  Muu viranomainen, mikä: Muut kunnat, veroviranomaiset,

kansaneläkelaitos, eläkelaitokset, työvoimatoimisto,
työttömyyskassat,  valtion ja kunnan viranomainen sekä muu
julkisoikeudellinen yhteisö, sosiaalipalvelujen tuottaja,
terveyden- tai sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai
yksikkö sekä terveydenhuollon ammattihenkilö
väestörekisteri/Effica-asukas

  Muu tietolähde, mikä: työnantajat, yksityishenkilö

Lisätietoa:

Tapahtumatiedot syntyvät asiakkuuden aikana työntekijän
kirjaamana tai eräajojen tuloksena.

7.a.Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

7.b.Tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

7.c. Tietojen
luovuttaminen
suoramarkkinointiin

  Ei luovuteta
  Tietoja luovutetaan

Mihin: Henkiö'tietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön
perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille noudattaen
sosiaaliviraston tietosuojaohjeita. Maksatuksen yhteydessä
siirretään maksatustietoja pankkijärjestelmiin. Tilastotietoja
annetaan viranomaisille lain edellyttämiin tarkoituksiin.
Millä perusteella: Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.
Lastensuojelulaki 25 § 5- 6 mom, sosiaalihuollon asiakkaan
asemaa ja oikeuksia koskeva laki  (17-18 §)

  Tietoja luovutetaan EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle (HetiL 22 § ja 23 §)
Millä perusteella:
Luovuttamistapa:

  Asiakastietoja luovutetaan suoramarkkinointiin tai
mielipidetutkimuksiin tms. (HetiL 19 §)
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8. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

  Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä
  Rekisteritietojen käyttöä valvotaan
  Tiedot ovat säädetty salassa pidettäviksi
  Tiedot ovat osittain salaisia

A. Manuaalisen aineiston suojaus

  Säilytys lukitussa tilassa
  Muulla tavoin, miten:

B. ATK:lle tallennettujen tietojen suojaus

  Pääsynvalvonnan ratkaisuilla
  Palomuurisuojauksilla
  Tietojen käyttöä valvotaan
  Muulla tavoin, miten:

Lisätietoa:


