
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
      

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Pelastakaa Lapset ry 

Osoite 

Koskelantie 38 
00610 Helsinki 
PL 95,  
00601 Helsinki 
010 843 5000 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

      

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

PePPi (Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa) -hankkeen projektipäällikkö Virpi 
Vaattovaara 
Osoite 

Koskelantie 38 
00610 Helsinki  
virpi.vaattovaara@pelastakaalapset.fi 
050 4330117 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

      

3 
Rekisterin 
nimi 

PePPi-hankkeen henkilörekisteri: 1) Sijaisperheiden tukihenkilötoimintaan osallistuvat tukihenkilöt ja 
asiakasperheet 
2) Sijaisperheiden tapahtumiin osallistuvat vapaaehtoiset ja asiakasperheet 
3) Sijaisvanhempien pienryhmiin osallistuvat ryhmänvetäjävapaaehtoiset ja sijaisvanhemmat 
4) Sijaisperheiden lasten ja nuorten pienryhmiin osallistuvat ryhmänvetäjävapaaehtoiset sekä lapset 
ja nuoret 
5) Sijaisperheiden nuorten chattien vapaaehtoiset 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Tietoja kerätään toiminnan eri vaiheiden dokumentointia ja läpivientiä sekä asiakastieto- ja 
laskutusjärjestelmää varten. 1) Tukihenkilöä tarvitsevan perheen tiedot on tarkoitettu käytettäväksi 
heidän tarpeitaan vastaavan tukihenkilön löytämiseksi ja tukihenkilösuhteen ylläpitämiseksi. 
Tukihenkilöiden tiedot on tarkoitettu käytettäväksi tukihenkilön sopivuuden ja valmiuksien 
arvioimiseen ja tukihenkilöiden tukemiseen tukisuhteiden aikana. 
2) Rekisteri sijaisperheiden tapahtumista tiedottamista varten.  
3) Sijaisperheiden vanhempien pienryhmien järjestäminen ja niistä tiedottaminen 
4) Sijaisperheiden lasten ja nuorten pienryhmien järjestäminen ja niistä tiedottaminen  
5) Chatryhmien vapaaehtoisten tietoja käsitellään chatteihin ja vapaaehtoisten koulutuksiin sekä 
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. 
Rekisteriin kirjattuja tietoja käytetään tilastointia ja palvelun kehittämistä varten.  
Lisäksi vapaaehtoisten tietoja käytetään asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän ylläpitoon, tilastointiin ja 
postitukseen. 
 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista: 
• Tukisuhteen tai vapaaehtoistoiminnan tiedot: 
- Vapaaehtoisen nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, syntymäaika, ammatti, tilinumero 
- Maksua koskevat ja maksun määräytymiseen liittyvät tiedot 
- Tiedot toiminnassa mukana olemisesta ja kiinnostuksista 
- Tuettavan sijaisperheen tiedot: vanhempien nimet, henkilötunnus ja yhteystiedot 
- Lasten nimet, henkilötunnus ja yhteystiedot 
- Lapsen sosiaalityöntekijän tiedot ja sijoittajakunta 
- Tiedot lasten ja perheiden erityistarpeista ja -toiveista 
- Muut toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot 
- Toimenpideprosessin kuvaus 
- Suostumustiedot 
 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Pääsääntöisesti tiedot hankitaan rekisteröidyiltä itseltään. 
Muualta saatavat/saadut tiedot ja peruste:  
- Tukihenkilöksi hakeutuvan suostumus sosiaalitoimelta pyydettävään lausuntoon (koskien henkilön 
tietoja sosiaalitoimen rekisterissä). 
- Tukihenkilöksi hakeutuvan suostumus rikostaustaotteen hakemiseksi: laki lasten kanssa toimivien 
vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, §5. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä 
kopiot. Henkilötietolaki, §26-29. 
Ei säännönmukaista tiedonluovutusta. 
Lapsen sosiaalityöntekijällä on oikeus saada tiedot tukihenkilösopimuksesta. 
Muille tahoille voidaan luovuttaa tukihenkilötoimintaan liittyviä tietoja asiakasperheen ja 
vapaaehtoisen kirjallisella, vapaaehtoisella, informoidulla, nimenomaisella, yksilöidyllä 
suostumuksella. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietojen siirtoa suoraan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ei ole. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Lukitussa kaapissa toimistotilassa, rekisteriin ei ole pääsyä ulkopuolisilta. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Vapaaehtois- ja asiakasrekisteri on vain Pelastakaa Lapset ry:n PePPi-hankkeen 
projektityöntekijöiden käytössä käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Projektityöntekijöitä sitoo 
vaitiolovelvollisuus. 

 


