
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

20.3.2017

1a
Rekisterin-
pitäjä

Nimi

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Osoite

Porkkalankatu 13 G, 00180 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 029 56 61914, etela-suomi.oaevpiiri@oikeus.fii

2
Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Tillgren Saara
Osoite

Porkkalankatu 13 G, 00180 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

talous- ja henkilöstösihteeri, p. 02956 61914, etela-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi

3
Rekisterin
nimi

Valtion edunvalvontatoimistojen asianhallintajärjestelmä Edvard

4
Henkilötieto-
jen käsittelyn
tarkoitus

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit järjestävät lain mukaisia edunvalvontapalveluja, joita
tuottavat piirien edunvalvontatoimistot (Laki oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä 1§ 1 mom).
Edunvalvojat hoitavat heille määrättyjen päämiesten taloudellisia ja henkilöä koskevia asioita.
Henkilötietoja käsitellään näiden tehtävien hoitamisessa. Tehtävät määräytyvät holhoustoimilain
perusteella holhousviranomaisen (maistraatti) tai tuomioistuimen päätöksen mukaisesti.Tietoja
käytetään myös tehtävien hoidon valvontaan ja kehittämiseen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri koostuu edunvalvontatoimistojen käytössä olevista asianhallintaohjelmista, joihin kuuluu
asiakasrekisteri, maksuliikenneohjelma ja dokumentihallintaohjelma
Henkilöstä voidaan tallentaa:
- nimi, henkilötunnus, tai jos sitä ei ole käytettävissä tiedot syntymäajasta ja -paikasta
- tiedot osoitteesta ja puhelinnumerosta tai muista yhteystiedoista
- kieli, kansalaisuus ja siviilisääty

Asiasta ja asian käsittelystä voidaan tallentaa
- Päämiehen edunvalvontaan liittyvät toimenpiteet
- hakemukset, päätökset ja sopimukset
- päämiehen varallisuus- ja  tulotiedot ja velat
- kirjanpito asian hoidosta ja tilikauden tapahtumista ja siihen liittyvät tarpeelliset tositteet
- maksuliikennetiedot

6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet

Päämies itse
Omaiset/läheiset
Viranomaiset ja yhteisöt (maistraatti, pankit, Kela, yms.)
Edunvalvojalla on holhoustoimilain 89 §:n mukaan oikeus saada tehtävänsä hoidon kannalta
tarpeelliset tiedot.
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7
Tietojen
sään-
nönmukaiset
luovutukset

Säännönmukaisesti päämiehen asiakassuhteesta edunvalvontatoimistoon luovutetaan tieto
samoissa tiloissa toimivalle valtion oikeusaputoimistolle esteellisyystilanteiden selvittämistä varten.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei siirretä

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukituissa tiloissa arkistointiohjeiden mukaisesti

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Järjestelmä suojataan käyttäjä- ja salasanatunnuksin.
Käyttöoikeuksia on rajoitettu määrä. Käyttöoikeudet määräytyvät tehtävänkuvan perusteella.
Järjestelmä sisältää salassa pidettävää henkilötietoa.

10
Tarkastus-
oikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
Tietopyyntö osoitetaan:

Saara Tillgren, sp. etela-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.
Pyyntö tehdään:

Saara Tillgren sp. etela-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi

12
Muut henkilö-
tietojen käsit-
telyyn liitty-
vät oikeudet


