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1.
Rekisterinpitäjä

Nimi

2.
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi: Irene Määttä
Nimike: Toimistosihteeri
Osoite
Kunnantie 4
95700 Pello
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Pellon kunta / Hyvinvointilautakunta
Osoite
Kunnantie 4
95700 Pello
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puhelinvaihde 040 10 60 60, pellonkunta@pello.fi

040 713 2712, irene.maatta@pello.fi
3.
Rekisterin nimi
4.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Kotipalveluiden tukipalveluiden ja niihin rinnastettavien palvelutuottajien rekisteri
Pellon kunnan kotipalveluiden tukipalveluiden ja niihin rinnastettavien palveluntuottajien
rekisterin ylläpitäminen, valvonnan järjestäminen ja toteuttaminen.
Kotipalvelujen tukipalveluja (ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattajasekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita) ja niihin rinnastettavia palveluja
tai yksityistä perhepäivähoitoa ei enää merkitä aluehallintoviranomaisen ylläpitämään
rekisteriin. Näitä palveluja koskeva ilmoitus tehdään siihen kuntaan, jossa palveluja
annetaan.
Kun kunnan toimielimelle saapuu ilmoitus kotipalvelun tukipalvelusta tai muusta
palvelusta, jota ei merkitä em. rekisteriin, toimielimen on suositeltavaa ratkaista
hallintopäätöksellä, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Näin asia tulee
riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa mm. palvelujen arvonlisäverokohtelun
arvioimista. Lisäksi hallintopäätöksen tekeminen varmistaa palvelujen tuottajan
oikeusturvaa, sillä päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta hallinto-oikeudelta.
Niistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei merkitä yksityisten
palvelujen antajien rekisteriin, muodostuu kunnan sosiaaliviranomaisen ylläpitämä
henkilörekisteri.
Rekisterin käyttötarkoituksena on yllämainittujen tehtävien suorittaminen.
Lisäksi rekisteriä käytetään palveluiden suunnitteluun sekä tutkimus- ja
tilastotarkoituksiin.
Keskeinen lainsäädäntö:
– Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011
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5.
Rekisterin
tietosisältö

– Palveluntuottajan yksilöinti ja yhteystiedot
– Palvelun tuottajan ilmoituksen tiedot
– Tiedot yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain ja sen nojalla annettujen
säännösten, määräysten ja kieltojen rikkomisesta ja valvontaviranomaisen
määräämistä seuraamuksista
– Tiedot valvontaviranomaisen suorittamista tarkastuksista ja niiden tuloksista sekä
muut valvonnassa tarvittavat tiedot siltä osin kuin valvontaviranomaisena toimii
hyvinvointilautakunta
Tiedot ovat salassa pidettäviä.
Keskeinen lainsäädäntö:
– Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)
– Henkilötietolaki 11 § (523/1999)

6.
Säännönmukaiset Palvelutuottajien kunnalle lähettämät ilmoitukset toiminnasta
tietolähteet
Keskeinen lainsäädäntö:
– Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011

7.
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset ja
tietojen siirto EU:n
tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (22.7.2011/922) edellyttämän valvonnan
toteuttamiseksi voidaan rekisteristä luovuttaa tiedot yksityisen sosiaalipalveluiden
antajan nimestä tai toiminimestä ja palvelualasta.
Viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus reksiterin tietoihin, niitä luovutetaan
pyynnöstä. Luovutuksen pyytäjän on osoitettava lain kohta, jonka perusteella tietoja
pyytää.
Tietoja luovutetaan valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja
tilastotarkoitusta varten.
Aluehallintoviranomaiselle valvontatehtävää varten (yksityisten sosiaalipalvelujen
valvonnasta annettu laki 12 §).
Tietojen luovuttamisesta ulkopuolisille tehdään asiakirjaan merkintä.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Keskeinen lainsäädäntö:
– Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 4-7 luku (621/1999)
– Henkilötietolaki 1 luku (523/1999)
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8.
Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Aineistot säilytetään lukituissa tiloissa ja arkistoidaan arkistolain ja -asetuksen
mukaisesti asiakohtaisiin kansioihin. Paperista arkistoa hoidetaan hyväksytyn
arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti säilytyspaikkoja ja -aikoja
noudattaen.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Pellon kunnan ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu
tietoturvasäännösten mukaisesti. LapIT vastaa tältä osin tietoturvan toteutumisesta.
Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt
käyttöoikeudet sekä järjestelmäkohtaisesti henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja
salasanat. Järjestelmien salasanat on vaihdettava säännöllisesti. Työsuhteen
päättyessä käyttöoikeudet passivoidaan.
Työntekijät ovat allekirjoittaneet tietojärjestelmien käyttöä koskevan tietosuoja- ja
tietoturvasitoumuksen. Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua seurataan ja valvotaan
käyttölokitietojen avulla.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on nimettynä seuranta- ja valvontatehtävää
varten tietosuojavastaava.
Keskeinen lainsäädäntö:
– Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)
– Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 5-6 luku (621/1999)
– Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1-2 luku
(1030/1999)
9.
Tarkastusoikeus
ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Perusteet: Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §:
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pyyntö on esitettävä
kirjallisesti ja tallennetaan Diaariin.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun
asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut
vähemmän kuin yksi vuosi.

10.
Tiedon
korjaaminen ja
tiedon
korjaamisen
toteuttaminen

Perusteet: Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen
on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt,
joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
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11.
Muut mahdolliset
oikeudet
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