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1. Rekisterin nimi 
 

Toimeentulotuen asiakasrekisteri 
 

2. Rekisterinpitäjä 
 

Siilinjärven kunta, y-tunnus 0172718-0 
 

3. Rekisteriasioista 
vastaava viranhaltija  
ja yhteystiedot 

 

sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Minna Pitkänen 
PL 5, 71801 SIILINJÄRVI 
puhelin 044 740 1956 
 

4. Organisaation nimit-
tämä tietosuojavas-
taava 

 

sovellusasiantuntija Tuija Makkonen 
PL 5, 71801 SIILINJÄRVI 
puhelin 044 740 1953 
 

5. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus 
ja käsittelyn oikeus- 
peruste 

 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukipalvelun järjestäminen, toteuttaminen 
ja seuranta. 
 
Siilinjärven kunnan toimeksiannosta ulkopuoliset sosiaali- ja terveydenhuollon  
palveluntuottajat käsittelevät henkilötietoja kunnan lukuun sopimuksen edellyt-
mässä laajuudessa. Lisäksi rekisterin sähköisten tietojärjestelmien ja niiden palve-
limien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen liittyy toimeksiantoja. 
 
Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu-,  
kehittämis- ja tilastointitarpeisiin sekä laadunvalvontaan. 
 
Tietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan  
1 c kohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudat-
tamiseksi) ja 9 artiklan 2 h-kohta (sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suoritta-
miseksi). 
   

   Toimintaa ohjaava lainsäädäntö 

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

 Tietosuojalaki (1050/2018) 

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

 Laki toimeentulotuesta (1412/1997) 

 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) 

 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 

 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 

 Hallintolaki (434/2003) 
 

6. Henkilötietoryh-
mät ja rekisterin 
tietosisältö 

 

Henkilötietoryhmät 

 asiakkaan tiedot 

 perheen tiedot 

 käsittelijän tiedot 
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Asiakkaan tiedot 

 asiakkaan nimi, henkilötunnukset ja yhteystiedot 

 perheenjäsenten nimi, henkilötunnukset ja yhteystiedot 

 siviilisääty, kotikunta, kansalaisuus ja äidinkieli 

 pankkiyhteystiedot 

 käsittelijän nimi ja yhteystiedot 
 
Vireillepanotiedot  

 täydentävän ja ehkäisen toimeentulotuen hakemustiedot 
 
Asiakasasiakirjat 

 hakemukset 

 tiedot palveluiden tarpeesta, palveluiden alkamis- ja päättymistiedot 

 palveluiden päätöstiedot ja tiedoksiannot 

 asiakaskertomukset ja -suunnitelmat  

 yhteydenotot kirjeitse asiakkaalle ja yhteystyökumppaneille 

 asiakkaan toimittamat tulo-, meno- ja varallisuustiedot  

 muut asiaan liittyvät ja tarvittavat asiakirjat  

 maksu-, maksusitoumus- ja maksusuoritustiedot 
Sähköisen ja manuaalisen ajanvarauskalenterin tiedot 
 
Rekisterin tietoja ylläpidetään sosiaalitoimen tietojärjestelmissä sekä manuaalire-
kistereissä. Lisäksi tietoja on toimeksiantosopimuksiin perustuvien ostopalvelu-
tuottajien tietojärjestelmissä ja manuaalirekistereissä. 

 
7. Henkilötietojen 

tietolähteet 

 

Rekisterin tietolähteet 

 asiakkaalta itseltään tai hänen edustajaltaan saadut tiedot 

 väestötietojärjestelmä 

 sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:ssä 
määritellyt viranomaiset ja muut julkisoikeudelliset yksiköt, laitokset ja  
yhteisöt sekä yksityiset ammattihenkilöt 

 Kelan sosiaalitoimen tietojärjestelmä (KELMU), jonka käyttö  
perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
21 §:ään 
 

8. Tietojen säilytys-
ajat 

 

    1.4.2015 alkaen kaikki asiakasasiakirjat säilytetään 12 vuotta asian käsittelyn 
     päättymisestä. Pysyvästi säilytetään 8, 18, ja 28. päivinä syntyneiden kaikki 
     asiakasasiakirjat. Ennen tätä syntyneisiin asiakirjoihin sovelletaan Valtionarkiston 
     päätöstä kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, Osa 5: Sosiaalihuollon ja  
     holhoustoimen asiakirjat. 

 

9. Tietojen sään- 
nönmukaiset  
luovutukset 
 

Sosiaalihuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolo-
velvollisuus. 
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Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa sivullisille rekisteröidyn/asiak-
kaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai laissa ja säädöksissä maini-
tulla nimenomaisella perusteella, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja  
oikeuksista (812/2000) 16 – 20 §:t, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(621/1999) 26 – 29 §:t. 
 
Alaikäisen asiakkaan osalta, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000) 11 § 1 momentin mukaan. 
 
Tietojärjestelmästä välitetään tietoja pankki-, ostoreskontra-, kirjanpito- ja  
tilastointijärjestelmiin. Tietoja luovutetaan myös sosiaalihuollon valtakunnallisia 
rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksiin 
ja luovutuksen perusteena on ohjaava lainsäädäntö ja määräykset. 
 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin. 
 

10. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n  
ulkopuolelle 
 

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

11. Rekisterin ylläpi-
tojärjestelmät  
ja suojauksen  
periaatteet 
 

Sähköiset ylläpitojärjestelmät  

 Yksilö- ja perhehuollon Effica –asiakastietojärjestelmä 

 Effica Fakta -tilastointijärjestelmä 

 Life Care Aika – ajanvarausohjelma 

 suojattu verkkolevy 
Manuaalinen aineisto: 

 ennen sähköisten järjestelmien käyttöönottoa toiminnassa syntyneet  
manuaaliset asiakasasiakirjat  

 asiakkailta ja muilta palveluntuottajilta saadut asiakasasiakirjat 

 manuaaliset ajanvarauskalenterit 
  
Tietojen suojauksen periaatteet 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee 
vaitiolovelvollisuus. Käyttöoikeuden saaminen tietojärjestelmään edellyttää kirjal-
lista käyttöoikeuslomaketta ja kirjallista salassapito- ja vaitiolositoumusta. Vaiti- 
olovelvollisuus jatkuu palvelusuhteen päättymisen jälkeen. 
 
Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa 
ja käyttöoikeus on käyttäjän tehtävän ja toimivallansiirtopäätöken mukainen. Esi-
miehet päättävät käyttöoikeuksien myöntämisestä ja poistamisesta. 
 
Tietojärjestelmä rekisteröi virheelliset sisään kirjoittautumiset ja järjestelmässä 
suoritetun tietojen käsittelyn ja katselun. 
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Rekisteri sijaitsee Siilinjärven kunnan tietoturvallisessa tilassa palvelinlaitteistolla 
ja rekisteriä käytetään kunnan runkoverkossa olevilta työasemilta ja runkoverkon 
tietosuoja on hoidettu Siilinjärven kunnan tietohallinto-osastolla. 
 
Manuaalisia asiakirjoja säilytetään työntekijöiden lukituissa työtiloissa ja lukituissa 
arkistotiloissa. Arkistoidut asiakirjat säilytetään Siilinjärven kunnan keskusarkis-
tossa.  

 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkiston-
muodostussuunnitelmalla, tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. 

 

12. Tietojen tarkas-
tusoikeus, oikeus 
saada pääsy tie-
toihinsa (EU:n 
yleisen tieto-
suoja-asetuksen 
artikla 15) 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koske-
via henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimi-
tettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää 
useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin 
perustuvan kohtuullisen maksun. 
 
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauk-
sessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tar-
vittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen moni-
mutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta 
mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä 
viivästymisen syyt.  
 
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, re-
kisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyn-
nön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.  
 
Omien tietojen saanti pyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15 – 22 ja 34 artiklaan perustu-
vat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.  
 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityi-
sesti, jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko 
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuneet hallinnolliset 
kustannukset, tai 

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Tällöin rekisterinpitäjän on osoitet-
tava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus. 

 
Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista 
vastaavalle viranhaltijalle. 
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Sosiaalipalvelun henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeen saa Siilinjär-
ven kunnan kotisivuilta kohdasta Sosiaali- ja terveyspalvelut, Asiakkaan oikeudet, 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen. 
 
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja terveyspalvelut/asiakkaan oikeudet/rekiste-
roidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen/ 
 

13. Oikeus tiedon oi-
kaisemiseen, 
(EU:n yleisen tie-
tosuoja-asetuk-
sen artikla 16) 
 

   Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta  
   viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.  
 
   Rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi puutteelliset tiedot mm. toimitta- 
   malla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla  
   huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. 
 
   Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen 
   on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt,  
   joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä 
   valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
   Rekisteritietojen oikaisupyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle viranhal- 
   tijalle. 
 
   Sosiaalipalvelun asiakasrekisterien oikaisuvaatimus -lomakkeen saa Siilinjärven 
   kunnan kotisivuilta kohdasta Sosiaali- ja terveyspalvelut, Asiakkaan oikeudet,  
   Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen. 
 

https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja terveyspalvelut/asiakkaan oikeudet/rekiste-
roidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen/ 

    

14. Oikeus tehdä vali-
tus viranomaisel- 
le, (EU:n yleisen 
tietosuoja-ase-
tuksen artikla 77) 

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity  
  katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta,  
  sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai  
  oikeussuojakeinoja. 
 

 

https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja%20terveyspalvelut/asiakkaan%20oikeudet/rekisteroidyn%20oikeudet%20ja%20niiden%20toteuttaminen/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja%20terveyspalvelut/asiakkaan%20oikeudet/rekisteroidyn%20oikeudet%20ja%20niiden%20toteuttaminen/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja%20terveyspalvelut/asiakkaan%20oikeudet/rekisteroidyn%20oikeudet%20ja%20niiden%20toteuttaminen/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja%20terveyspalvelut/asiakkaan%20oikeudet/rekisteroidyn%20oikeudet%20ja%20niiden%20toteuttaminen/

