
 TIETOSUOJASELOSTE 

 Selosteen tarkastuspäivämäärä 

   1.4.2020 

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidyille.  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 

1. Rekisterin nimi  

Lastensuojelun asiakasrekisteri 

 

2. Henkilötietojen 

    käsittelyn tarkoitus 

 

Lastensuojelun ja sen tukitoimien järjestäminen ja toteuttaminen 

 

3. Rekisterinpitäjä  

Kangasalan kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta Y-1923299-5 

 

Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan sosiaali- ja terveystoimen 

yhteistoiminta-alue -sopimuksen perusteella Kangasalan kaupunki toimii 

henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä Pälkäneen palveluissa syntyvien 

kyseisen henkilörekisterin henkilötietojen osalta 1.1.2014 alkaen. 

 

4. Rekisteristä vastaava  

    viranhaltija,  

    tehtävänimike ja  

    yhteystiedot 

 

 

Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja  

 

Kangasalan kaupunki 

PL 50, 36201 Kangasala 

puh. 03 5655 3000 (vaihde) 

kirjaamo[@]kangasala.fi 

 

5. Rekisterin  

    yhteyshenkilö ja  

    yhteystiedot 

 

 

Kaisa Bragge, sosiaalityön johtaja 

PL 50, 36201 Kangasala 

kaisa.bragge[@]kangasala.fi 

 

6. Organisaation  

    tietosuojavastaava 

 

Marjatta Vaskelainen, toimistosihteeri 

PL 50, 36201 Kangasala 

marjatta.vaskelainen[@]kangasala.fi 

 

7. Rekisterin henkilö- 

    tietojen käsittelyä on  

    ulkoistettu toimeksi-  

    antosopimuksella 

 

☐ Ei 

☒ Kyllä, Tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä 

 

Sijoitetun lapsen tiedot luovutetaan lastensuojelulaitoksille ja perhehoitajille. 

 

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys. 

 

8. Henkilötietojen  

    käsittelyn  

    lainmukaisuus 

 

A) 

☒ Lakisääteinen velvoite   

 

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: 

– Lastensuojelu laki (2007/417) 

– Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) 

– Sosiaalihuoltolaki (2014/1301) 

– Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (2015/254) 

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

– Tietosuojalaki (2018/1050) 

– Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (2019/906) 

 

☐ Sopimuksen täytäntöönpano 

☐ Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö 

☐ Suostumus  
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B) 

☒ Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. 

☐ Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen toiminnan rekisteri 

 

C) 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi 

mukaan lukien 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

 

9. Rekisterissä olevat  

    henkilötiedot  

 

(kuvaus rekisteröityjen 

ryhmistä ja 

henkilötietoryhmistä) 

 

Rekisterin tietosisältö 

– Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot 

– Huoltajien yksilöinti- ja yhteystiedot 

   – nimi, henkilötunnus, osoite, osoitteen turvakielto, puhelinnumero, pankkitili 

– lastensuojelutarpeen selvittäminen, lastensuojelun avohuollon tukitoimien,  

   lapsen kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton sekä niihin liittyvän sijaishuollon ja  

   jälkihuollon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa koskevat tiedot 

– asiakasmaksuja koskevat tiedot. 

Palvelua koskevat tiedot 

– asiakassuunnitelmat  

– asiakaskertomukset 

– päätökset annetuista palveluista ja tukitoimista 

– tutkimustiedot ja lausunnot 

Muut lastensuojelulain perusteella rekisteröitävät tiedot: 

– esitutkintapöytäkirjaluettelo 

– sovittelutoimintaan liittyvät henkilötiedot 

– perhehoitajien toimeksiantosopimukset sekä hoitopalkkioiden ja kulukorvaus- 

  ten maksatusta koskevat tiedot 

– laitoshuollon lapsikohtaiset sopimukset ja raportit 

 

Käytön seurannan lokitiedot 

Asiakasrekisteriin sisältyvät myös kaikki tiedot, jotka syntyvät niiden yritysten, 

yhdistysten jne. toiminnassa, joiden kanssa Kangasalan kaupunki on tehnyt 

toimeksiantosopimuksen lastensuojelun palvelujen tuottamisesta. Kangasalan 

kaupunki toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä myös näissä 

palveluissa syntyvien henkilötietojen osalta ja vastaa niiden käsittelyn 

lainmukaisuudesta.  

 

10. Rekisteritietojen  

     ylläpitojärjestelmät  

(järjestelmän/sovelluksen 

nimi/nimet) 

 

A. Analoginen aineisto 

      – paperiasiakirjat 

B. Digitaalinen aineisto 

    – Effica- Yksilö- ja perhehuoltojärjestelmä 

    – toimeksiantosopimuksen tehneiden palveluntuottajien tietojärjestelmät ja 

      tiedostot 
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11. Rekisterissä on  

      manuaalista  

     paperiaineistoa 

 

 

☐ Ei 

☒ Kyllä 

12. Rekisterin tietolähteet  

– Asiakas itse 

– Lapsen huoltajat 

– Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:ssä  

   määritellyt viranomaiset ja muut julkisoikeudelliset yksiköt, laitokset ja yhteisöt  

   sekä yksityiset ammattihenkilöt. 

 

Kansaneläkelaitoksen Kuntien sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmä, joka 

perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 21 

§:ään. 

 

Väestörekisteritiedot 

 

– yhteystiedot Kangasalan kaupunki saa väestötietojärjestelmästä. Tiedot  

   pyydetään suoraan maistraatista, jos asiakkaalla on ns. turvakielto, eli mais- 

   traatin määräys siitä, ettei hänen yhteystietojaan saa luovuttaa muille kuin  

  viranomaisille. Tämä tehdään siinä tapauksessa, että tietoja ei saada  

  asiakkaalta itseltään. Kunnalla on oikeus tietoihin väestötietojärjestelmälain  

  (2009/661) perusteella. 

13. Rekisterin suojauksen  

      periaatteet 

  

Kangasalan kaupungin tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta 

käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla ja tietoturva- ja 

tietosuojaohjeistuksella. Rekisterit ovat suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja 

muilla teknisillä suojakeinoilla.  

 

Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee 

katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja 

tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet 

saadessaan. Jokaisella työntekijällä on oikeus käsitellä vai niitä henkilötietoja, 

joita hän välittömästi tarvitsee työtehtävissään. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä 

koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. 

Palvelussuhteen päättyessä käyttöoikeudet poistetaan.  

 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä seuraavien lakien perusteella. 

– Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (1999/621) § 24 

– Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) § 14 ja § 15  

– Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (2015/254) 

 

 

14. Rekisterissä olevien  

     tietojen luovutus 

 

Säännöllinen luovutus: 

 

☐ Ei 

☒ Kyllä 

 

Tietoja voidaan asiakkaan suostumuksetta luovuttaa sivullisille vain laissa 

säädetyissä erityistilanteissa yksilöidyn ja lakiin perustuvan pyynnön perusteella 

(esim. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 17 § ja 18 §) 
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Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Lastensuojelulain mukaan seuraavissa 

tilanteissa 

– lapsen muuttotilanteissa uuden kunnan sosiaaliviranomaisille (LSL 25 d §  

   1 mom.) 

– poliisille (LSL 25 d § 3 mom.) 

– lastensuojelutarpeen selvittämiseksi välttämättömiä tietoja toiselle viranomai- 

  selle, asiakkaan lailliselle edustajalle tai muulle henkilölle tai yhteisölle 

  (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) § 17 – 18  

 

Tietoja luovutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä 

ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksia varten. 

Tietojen luovutuksen peruste: Ohjaava lainsäädäntö.  

 

15. Tietojen siirto EU:n tai  

     Euroopan talousalueen  

     (ETA) ulkopuolelle  

 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

 

16. Henkilötietojen  

     säilytysajat/säilytysajan 

     määrittämiskriteerit 

 

Säilytys toteutetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. Asiakirjat 

joita ei ole määritetty pysyvästi säilytettäväksi, hävitetään niille määrätyn 

lakisääteisen säilytysajan jälkeen, siten että tietosuoja on varmistettu.  

 

– Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (2015/254) 

 

 

17. Rekisteröidyn  

      oikeudet 

 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät 

www.kangasala.fi > Kaupunki ja päätöksenteko > Asiointi > Tietosuoja > 

Rekisteröidyn oikeudet 

 

 

 


