Päivitetty 23.10.2018

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin nimi:

Lastenvalvoja, Pro Economica

Rekisterinpitäjä:

Joutsan kunta/perusturvalautakunta

Osoite:

Länsitie 5
19650 Joutsa

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:
Sähköposti: etunimi.sukunimi@joutsa.fi
Tietosuojavastaava:
Liisa Alfthan, p. 040 358 0002
Järjestelmän vastuukäyttäjä:
Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, p. 040 358 0009
Kanslisti Anna-Maija Maaninka, p. 040 592 4016
Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Asiakassuhde
Tietosuoja-asetus ja -laki
Isyyslaki 700/1975
Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 673/1976
Laki lapsen elatuksesta
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983
Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 556/1994
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/159,
1227/2010)
Laki sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015)
Lastenvalvojan tietojärjestelmä sisältää:
-

isyysselvitykset
elatussopimukset
huolto-, asumis- ja tapaamissopimukset
tilastointi

Rekisterin tietosisältö
-

Asiakastiedot: huoltajan, elatusvelvollisen ja lasten tiedot (henkilötunnus, sukunimi, etunimet, osoite)
Isyysasiat
Elatussopimukset
Huolto-, asumis- ja tapaamissopimukset
Varallisuusselvitykset

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tieto lapsen syntymästä tulee yleensä paikallisesta maistraatista. Tiedot isyyden selvittämistä varten voi antaa myös lapsen huoltaja (äiti), mahdollinen isäehdokas tai
lapsi itse. Tietoja voidaan hakea myös valtakunnallisesta/paikallisesta väestötietokannasta. Muut tapahtumatiedot syntyvät asiakkuuden aikana pääosin työntekijän
kirjaamina muistiinpanoina. Isyydenvahvistamistietoja voidaan kysyä tarvittaessa toisesta kunnasta.
Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn pyynnön perusteella, mikäli tiedon pyytäjällä on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.
Henkilötietoja annetaan myös eri viranomaisille toimitettavien tietopyyntöjen, esim.
toisen kunnan lastenvalvojille lähetettävien virka-apupyyntöjen yksilöimiseksi.
Tilastotietoja annetaan viranomaisille lain edellyttämiin tarkoituksiin.
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin käyttö ja suojaaminen
Lastenvalvojan rekisteriä käytetään lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Rekisterillä hoidetaan asiakas- ja päätöstietojen ylläpito ja tilastointi.
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä koskee vaitiolovelvollisuus. Tietokanta ja käyttöliittymä on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Rekisteriä käyttää johtava sosiaalityöntekijä, jonka toimenkuvaan kuuluvat
lastenvalvojan tehtävät ja pääkäyttäjä. Käyttöoikeudet on annettu vain ohjelmaa
käyttäville henkilöille, käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuksien antamisen
yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita
varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Käyttöoikeus on tehtävän mukainen ja
sisältää toiminnon mukaiset rajaukset.

Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin
Lastenvalvojarekisteriä ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin. Ohjelmaan kuuluvat
automaattiset nimi-, henkilötunnus- ja osoitetietojen päivitykset väestörekisteristä.
Rekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän tiedot säilytetään aktiivitietokannassa niin
kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen edellyttää. Manuaalisia asiakirjoja säilytetään
lastenvalvojan työpisteessä lukittavassa arkistokaapissa ja kunnan lukitussa keskusarkistossa.
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytyksessä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ja Joutsan kunnan arkistointisuunnitelman mukaisia säilytysaikoja, säännöksiä ja määräyksiä.
Sosiaaliosaston muiden tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan
arkistosuunnitelman mukaisia säännöksiä ja määräyksiä.
Rekisteröidyn informointi
Tietosuojaseloste on nähtävänä Joutsan kunnan sosiaalitoimistossa ja kunnan
asiointipisteellä (Länsitie 5). Asiakkaita informoidaan heidän henkilötietojensa
käsittelystä asiakaspal-velutilanteessa. Järjestelmässä olevat tiedot ovat salassa
pidettäviä. Tietoja ei luovu-teta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta
tietojen saamiseen.
Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai
vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti kunnan tietosuojavastaavalle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa.
Tarkastusoikeus toteutetaan varaamalla rekisteröidylle tilaisuus tutustua paikan
päällä em. tietoihin. Pyydettäessä tiedot annetaan myös kirjallisesti.
Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä.
Näiden tietojen osalta asianosaisella on asian käsittelyn yhteydessä mahdollisuus

lausua oma kantansa tiedoista. Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee työntekijä
sen omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä.
Järjestelmän käyttäjä huolehtii viran puolesta huomaamansa virheellisen tiedon korjaamisesta.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
Rekisterihallinto
Perusturvalautakunta käyttää rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. Perusturvalautakunta on siirtänyt päivittämisvastuun tietosuojaselosteesta Joutsan kunnan tietosuojavastaavalle (23.10.2018 § 93).

