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Rekisterin nimi 

 

Sosiaalihuollon asiakasrekisteri    
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Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Porvoon kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta 

Osoite 

Raatihuoneenkatu 5, 06100 Porvoo 

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

SOTEkirjaamo@porvoo.fi 

019 520 211 
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Rekisterin 
vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Lapsi- ja perhepalvelujohtaja 
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Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Tehtävänimike 

Toimistosihteeri 
Osoite 

Raatihuoneenkatu 5, 06100 Porvoo 

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

Erja Toivonen erja.toivonen@porvoo.fi      
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Kaupungin 
tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Tietosuojavastaava 

Osoite 

PL 23, 06101 Porvoo 

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

tietosuojavastaava@porvoo.fi 

Muokkauspäivä 
20.5.2019 

mailto:SOTEkirjaamo@porvoo.fi
mailto:SOTEkirjaamo@porvoo.fi
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Henkilörekisterin 
sisältämien 
henkilötietojen 
säilytysaika 

Henkilörekistereitä säilytetään asianomaisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 
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Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

Rekisterissä olevia asiakkaan tietoja käytetään asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen 
selvittämiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Asiakastietoja käytetään myös 
tilastointiin, arviointiin ja laskutukseen.  
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Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kootaan asiakkaan perustietoja, sosiaalihuollon järjestämiseen liittyviä 
hallinnollisia tietoja sekä asiakasmaksun laskutukseen liittyviä tietoja. 

Asiakkaan perustietoja ovat henkilö-, yhteys- ja huollettavien tiedot. 

Sosiaalihuollon järjestämiseen liittyviä tietoja ovat mm. ajanvaraustiedot ja tiedot jo 
myönnetyistä tai hylätyistä palveluista. Sosiaalihuollon järjestämiseen liittyviä tietoja ovat 
mm. sosiaali- ja terveystoimen omissa laitospalveluyksiköissä kirjatut asiakaskirjaukset ja
asiakas- tai palvelusuunnitelmat.

Sosiaalihuollon rekisteriin kootaan ostopalveluina hankittujen avo- ja laitospalveluiden 
tuottamat asiakastiedot, kuten asiakaskirjaukset, päätökset rajoitustoimenpiteistä, viikko- ja 
kuukausikoosteet, hoito- ja kasvatussuunnitelmat sekä suunnitelmat hoidon järjestämisestä. 

Rekisteri koostuu seuraavista tietojärjestelmistä: 

Effica Sosiaalitoimen Yksilö- ja Perhehuollon järjestelmä 
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Säännönmukaiset 
tietolähteet 

• Asiakas tai hänen edustajansa
• Muut viranomaiset
• Väestörekisteritiedot. Tietojärjestelmiin päivitetään kerran viikossa muuttuneet

väestörekisteritiedot.
• Sosiaalitoimen etuustietopalvelu (Kelmu + eTotu),
• Toimeentulotukihakemuksessa hakija antaa maksuyhteys- ja perheen taloudellista

asemaa koskevat tulo-, meno- ja varallisuustiedot. Muissa palveluissa tiedot saadaan 
asiakkaalta itseltään. Lastensuojelussa voidaan tietoja saada lain nojalla myös
muualta.

• Ostopalveluita tuottavat yritykset
• Kansaneläkelaitos sekä toisten kuntien ja valtion viranomaiset.
• Muualta tietoja voidaan hankkia vain asiakkaan tai hänen edustajansa

nimenomaisella suostumuksella tai sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia
koskevan lain (812/2000) 20 – 21 §:ien tai jonkun muun nimetyn lainsäännöksen
nojalla.
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Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Asiakkaan osallistuessa Microsoft Teamsin välityksellä toteutettavaan etävastaanottoon 
tai tehtäessä ajanvaraus Bookingsin kautta asiakkaan sähköpostiosoite välittyy 
Microsoftille. 
https://www.microsoft.com/fi-fi/trust-center/privacy
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Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Arkistoissa ja hoitoyksiköissä on kulunvalvonta ja ovien lukitus. Toimiyksiköissä asiakirjat 
säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin ATK:lle tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee 
katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja 
järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
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Mahdollisen 
automaattisen 
päätöksenteon 
olemassaolo 

Ei ole 
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Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja tarkastaa omat 
henkilötietonsa. Tiedonsaantiin, korjaamiseen tai poistamiseen liittyvät lomakkeet ovat saatavilla 
Kompassista, Rihkamatori B, 06100 Porvoo tai osoitteesta: www.porvoo.fi/tietosuoja 
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Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

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. 

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto, se voidaan 

korjata tai poistaa. Muutokset tehdään siten että rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä 

korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja alkuperäinen merkintä on jälkikäteenkin 

mahdollista tarvittaessa nähdä. 
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Rekisteröidyn 
suostumuksen 
peruuttaminen 
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Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
rekisteröidyn oikeudet 
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Rekisteröidyn 
valitusoikeus 
valvontaviranomaisell
e 

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. 

19 

Muu informaatio 
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Rekisterihallinto 

 

 

 




