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1. Rekisterin nimi 
 

Tuki- ja sijaisperherekisteri  
 

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 

 

 
Tuki- ja sijaisperherekisterin tarkoituksena on koota, ylläpitää ja välittää kuntien las-
tensuojelun ja sosiaalihuollon palvelutarpeisiin tukiperhetoimintaa ja perhehoitoa 
koskevia tietoja Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikössä mukana olevien 
kuntien tai yksiköstä palvelua ostavan tahon toimeksiannosta. Mukana olevat kun-
nat: Joroinen, Kaavi, Keitele, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, 
Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto.  
 
Suojattuun levypalvelukansioon (4267kehi) kootaan tietoa perhehoito- sekä tukiper-
heinä toimimisesta kiinnostuneiden perheiden valinnasta, valmennuksesta, valmiuk-
sista ja tilanteista sekä toiminnallista tuista. Suojattua levypalvelukansiota käyttävät 
ainoastaan Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön työntekijät käyttäjäroo-
liensa mukaan.  
 
Rekisteri sisältää tukiperhetoiminnan sekä lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon jär-
jestämisen, toteuttamisen ja tukien alueellisen koordinoinnin kannalta tarvittavat 
tiedot. Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää ajan tasalla olevaa tietoa näiden perhe-
kotien vapaista paikoista ja mahdollisuuksista vastata lasten ja heidän perheidensä 
tuentarpeisiin.  
 
Tuki- ja sijaisperhepyynnöt käsitellään manuaalisesti lomakkeella, jolla on sopivan 
tuki- tai sijaisperheen valinnan kannalta tarpeelliset tiedot lapsesta ja perheestä, 
joille palvelua haetaan. Tuki- ja sijaisperheen järjestämisen jälkeen valintaan liittyvät 
asiakirjat palautetaan ko. lapsen palvelun tilanneeseen kuntaan tai asiakirjat tuho-
taan asianmukaisesti. Lasta ja hänen perhettään koskevat tiedot lähetetään arkistoi-
taviksi lapsen kotikunnan asiakasrekisteriin.    
 
Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän oman toiminnan suun-
nittelu-, kehittämis- ja tilastointitarpeisiin sekä laadunvalvontaan.  
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Tietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan  
1 c kohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudatta-
miseksi) 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) 

 Lastensuojelulaki (417/2007) 

 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

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

 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 

 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 

 Hallintolaki (434/2003) 

 Perhehoitolaki (263/2015) 

 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) 
 

6. Henkilötieto- ryh-
mät ja rekisterin 
tietosisältö 

 

Tuki- ja sijaisperheiden tiedot 

 Tuki- ja sijaisperheiden sekä tukihenkilöinä toimimisesta kiinnostuneiden  
henkilöiden nimet, henkilötunnukset ja yhteystiedot 

 Lyhytaikaisten perhehoitoperheiden varallaolosopimukset 

 Perheiden elämäntilanteesta ja valmiuksista 

 Yksiköstä järjestetyistä tukipalveluista 

 Perheen kotikunnan selvitys tuki- ja sijaisperhetoiminnasta kiinnostuneesta 
perheestä  
 

Manuaalisen ajanvarauskalenterin tiedot tuki- ja sijaisperhetoiminnasta kiinnostu-
neista perheistä (nimi, puhelinnumero ja osoitetiedot).   

 
Rekisterin tietoja ylläpidetään suojatussa levypalvelussa 4267kehi (manuaalirekiste-
reissä).  

 
Käytettävät lomakkeet: 

Tiedot tuki- ja sijaisperheestä  
Selvityspyyntö tuki- ja sijaisperhetoiminnasta kiinnostuneesta perheestä 
Sijaisperheen valmennus ja valinta, yhteinen arvio liitteenä  

 
Suojatussa levypalvelussa (4267kehi) osallistujaluettelot, joissa osallistujien nimi ja 
yhteystiedot valmennuksiin, koulutuksiin, täydennyskoulutuksiin, konsultaatioihin, 
kehittämistapaamisiin, työkokouksiin, seminaareihin, vertaistukiryhmiin, vertaistuki-
henkilötoimintaan, työnohjauksiin ja mentorointiin osallistuneista.  
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7. Henkilötietojen 
tietolähteet 

 

Rekisterin tietolähteet 

 Tuki- ja sijaisperheenä toimimisesta kiinnostuneelta itseltään  

 Lapsen huoltajat tai muut lailliset edustajat 

 Kotikuntien viranomaiset 
 

8. Tietojen säilytys-
ajat 

 

Asiakaskohtaisten tietojen säilytyksessä noudatetaan arkistointisuunnitelman mu-
kaisia säilytysaikoja. Hävittämisessä noudatetaan arkistolaitoksen kulloinkin voi-
massa olevia säännöksiä ja määräyksiä. 
 
Sähköinen materiaali tuki- ja sijaisperhetoimintaan liittyvistä henkilöistä säilyy toi-
minnan ajan, jonka jälkeen tuki- ja sijaisperhetoimintaan osallistuvien tiedot siirre-
tään passiivitilaan ja mikäli tuki- ja sijaisperhetoiminta kokonaan päättyy, tiedot 
poistetaan kokonaan. Suojatusta levypalvelukansiosta (4267kehi) tiedot poistetaan 
arkistointisuunnitelman mukaisesti, kun toiminnallista tarvetta ei ole tai kun tuki- ja 
sijaisperhetoiminta päättyy.  
 
Siilinjärven kunnan arkistoitavat asiakirjat tulostetaan ja tiedot arkistoidaan.  
 
Lasta koskevat asiakirjat arkistoidaan lapsen kotikunnan arkistoon noudattaen arkis-
tointisuunnitelman mukaisia säilytysaikoja määräaikaisesti tai toistaiseksi riippuen 
asiakirjasta.  
 
 

9. Tietojen sään- 
nönmukaiset  
luovutukset 
 

Sosiaalihuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolo-
velvollisuus. 
 
Tuki- ja perhehoitoperheiden tietoja luovutetaan heidän suostumuksellaan kuntien 
työntekijöille hoidon ja tukipalveluiden järjestämisen tarkoituksessa lain edellyttä-
mällä tavalla sekä tilastointitarkoituksiin valtakunnallisille sosiaalihuollon rekisterin-
pitäjille.  
 
Lisäksi tuki- ja perhehoitoperheiden nimi- ja yhteystietoja luovutetaan työnohjaus-
ryhmien työnohjaajille, vertaisryhmien ohjaajille ja mentoreille tukipalvelujen toteu-
tusta varten toteutuksen ajaksi.  
 
Kuntien asiakasrekistereihin kuuluvat lapsia ja heidän tietojaan koskevat tietopyyn-
nöt ohjataan lapsen kotikuntaan asiakasrekisteristä vastaavalle viranhaltijalle.  
 
Tietoja luovutetaan myös sosiaalihuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville vi-
ranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksiin.  Luovutuksen perusteena 
on ohjaava lainsäädäntö ja määräykset.  
 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin. 
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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 
 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee 
vaitiolovelvollisuus.  
Suojatun levypalvelukansion (4267kehi) käyttöoikeutta hallinnoin esimies, jonka lu-
paan perustuen käyttöoikeudet avataan ja poistetaan. 
 
Tietoja käsittelevä työntekijä allekirjoittaa kirjallisen salassapito- ja vaitiolo-
sitoumuksen. Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päättymisen jälkeen. 
 
Levypalvelukansio (4267kehi) ja rekisteri sijaitsee Siilinjärven kunnassa tietoturvalli-
sessa tilassa palvelinlaitteistolla ja rekisteriä käytetään työasemilta. Runkoverkon 
tietosuoja on hoidettu Siilinjärven kunnan tietohallinto-osastolla. 
 
Manuaalisia asiakirjoja säilytetään työntekijöiden lukituissa työtiloissa ja lukituissa 
arkistotiloissa. Arkistoidut asiakirjat säilytetään Siilinjärven kunnan keskusarkistossa. 
Henkilö- ja perhekohtaisten tietojen säilytyksessä noudatetaan arkistointisuunnitel-
man mukaisia säilytysaikoja. Hävittämisessä noudatetaan arkistolaitoksen kulloinkin 
voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.  
Muiden toiminnassa mukana olevien kuntien lasta ja hänen perhettään koskevat 
tiedot arkistoidaan ko. lapsen kotikunnan arkistoon. 
 
Sähköisten tietojen ylläpito  

 Levypalvelukansio (4267kehi) 

 Taloushallinnon tietojärjestelmät: asiantuntijat, lyhytaikaisen perhehoidon varal-
laolojärjestelmässä mukana olevat päivystysperheet 

 Henkilöstöhallinnon ohjelma Populus: asiantuntijat, lyhytaikaisen perhehoidon 
varallaolojärjestelmässä mukana olevat päivystysperheet 
 

Manuaalinen aineisto: 

 Toiminnassa syntyneet manuaaliset henkilöitä ja perheitä koskevat asiakirjat  

 Asiakkailta ja muilta palveluntuottajilta saadut asiakirjat 

 Manuaaliset ajanvarauskalenterit  

 Sopimuksiin ja laskutuksiin liittyvät asiakirjat 
  

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 toimitet-
tava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää use-
ampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin pe-
rustuvan kohtuullisen maksun. 
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Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauk-
sessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvit-
taessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimut-
kaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mah-
dollisesta jatkamisesta sekä viivästymisen syyt kuukauden kuluessa pyynnön vas-
taanottamisesta.  
 
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 perustuvat 
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 kus-
tannukset, tai 

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

 
Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista 
vastaavalle viranhaltijalle. 
  
Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen 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-
röidyn 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 syyt,  
   joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä 
   valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 

https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-%20ja%20terveyspalvelut/asiakkaan%20oikeudet/rekisteröidyn%20oikeudet%20ja%20niiden%20toteuttaminen/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-%20ja%20terveyspalvelut/asiakkaan%20oikeudet/rekisteröidyn%20oikeudet%20ja%20niiden%20toteuttaminen/
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  Rekisteritietojen oikaisupyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle viranhal- 
  tijalle. 
 
  Rekisteritietojen oikaisupyyntölomakkeen 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-
röidyn 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-%20ja%20terveyspalvelut/asiakkaan%20oikeudet/rekisteröidyn%20oikeudet%20ja%20niiden%20toteuttaminen/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-%20ja%20terveyspalvelut/asiakkaan%20oikeudet/rekisteröidyn%20oikeudet%20ja%20niiden%20toteuttaminen/

