
 Tietosuojaseloste 
 Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § 
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Tietosuojaselosteessa ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (Henkilötietolaki 10 §) että rekisteröidylle henkilölle  
annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (Henkilötietolaki 24 §). 
 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 
Puhelin 

02 330 000 

Osoite 

PL 670 

Postinumero- ja toimipaikka 

20101 Turku 

Vastuuhenkilö Nimi 

palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen 

Puhelin 

02 2662924 

Osoite 

Yliopistonkatu 30 

Postinumero- ja toimipaikka 

20100 Turku 

Yhteyshenkilö 
rekisteri-
asioita  
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

johtava sovitteluohjaaja Riku Laurila 

Puhelin 

022626363 

Osoite 

Puistokatu 2 

Postinumero- ja toimipaikka 

      

Rekisterin 
nimi VARSINAIS-SUOMEN SOVITTELUTOIMISTON REKISTERI 

Henkilötieto-
jen käyttö-
tarkoitus sekä 
käytettävät 
tietojärjestel-
mät 

Varsinais-Suomen sovittelutoimiston sovittelutietokanta 

A. Sähköiset tieto-/ylläpitojärjestelmät 

sovittelualoitteen tekijän lähettämät asiakirjat, asiakkaille lähetetyt kirjeet sekä sovitteli-
jan tekemä raportti sovitteluprosessista, asiakkaiden välinen sovittelusopimus  

B. Manuaalinen aineisto 

Varsinais-Suomen sovittelutoimiston sovittelutietokanta 

Rekisterin 
tietosisältö 

Perustiedot asianomistajista, epäillyistä, riita-asioiden osapuolista ja vapaaehtoissovitte-
lijoista: henkilötunnus, sukunimi, etunimet, yhteystiedot. Lisäksi alaikäisen huoltajan 
tiedot, huostaanotetun sijoituspaikka sekä holhouksen alaisen henkilön edunvalvojan 
tiedot.  
 
Lyhyt kuvaus rikoksesta tai tapahtumasta, poliisi-, syyttäjä- ja oikeuslaitoksessa asian 
yksilöintiin tarvittavat tiedot, sovittelumenettelyn prosessin tiedot, tiedot sovittelumenet-
telyssä sovituista korvauksista ja niiden toteutumistiedot, sovitteluun ottamisesta tai 
sovittelun keskeyttämisestä tehdyt päätökset. Poliisi-, syyttäjä-, ja muilta oikeusviran-
omaisilta saadut tiedot asian käsittelystä (esitutkinnan toimittaminen, esitutkinnan rajoit-
taminen, esitutkinnan päättäminen, syytteen nostaminen, syyttäjämättä jättäminen, 
tuomitseminen tai tuomitsematta jättäminen).   

Rekisterin 
säännön-
mukaiset  
tietolähteet 

– Asiakas: asiakkaan ilmoittamat tiedot.  
 
– Henkilökunta ja vapaaehtoissovittelijat: palvelun antamisen tai asian käsittelyn yhtey-
dessä muodostuneet tiedot.  
 
– Sovittelualoitteen tekijä (syyttäjä, poliisi, sosiaalityöntekijä, muu viranomainen, asia-
kas): aloitteen tekijän antamat tiedot.  
 
– Muualta tietoja voidaan hankkia vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimen- 
omaisella suostumuksella.  

 
 
Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen 

- Sovittelijan tai sovittelutoimiston hallussa olevien asiakirjojen julkisuudesta sekä sovittelutoimiston 
henkilöstön ja muun sovitteluasioiden käsittelyyn osallistuvan henkilön vaitiolovelvollisuudesta 
säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). 
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Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä säädetään, so-
vittelutoimisto päättää tiedon antamisesta sovitteluun liittyvästä asiakirjasta, joka on sovittelijan tai 
sovittelutoimiston hallussa. Sovittelutoimiston oikeudesta antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
selle tieto salassa pidettävästä asiakirjasta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain 29 §:ssä säädetään. 

Sovittelutoimistossa tässä pykälässä tarkoitetuista asioista päättää sovittelutoiminnan vastuuhen-
kilö. Muutoksenhausta tällaiseen päätökseen on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 33 §:ssä säädetään. 

- Rekisterinpitäjä voi myöntää luvan tietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta varten (laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §). 

 
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
Henkilötietoja voidaan asiakkaan/potilaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulko-
puoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taa-
ta riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perusteella. Asiakas/potilas voi milloin 
tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen. 

 
 
Rekisterin suojaamisen yleiset periaatteet 

- Rekisterinpitäjän ylin johto päättää työntekijöiden käyttöoikeuksista rekisteriin siinä laajuudessa 
kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Tietojen käyttöä valvotaan ja seuraamukset väärinkäy-
töksistä on määritelty. 

- Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-
suunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 

- Automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä 
Turun kaupungin tietoverkon käyttöoikeuskirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmäärä-
yksillä. 

 
Muut kuin atk:lla (manuaalisesti) käsiteltävät tiedot 

 valvonnan alaisena kansiossa, kortistossa 

 lukitut työhuoneet 

 kulunvalvonta 

 henkilökunnan allekirjoittama vaitiolositoumus 
 
 
Rekisteritietojen tarkastusoikeus 

- Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot. Pyynnöstä tiedoista 
annetaan kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on ilmaista, 
mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi. (Henkilötietolaki (523/1999) 26 §). 

- Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Eväämisperusteena voi olla esi-
merkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai 
hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjalli-
nen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi 
osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa 
rekisterinpitäjälle määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta. (Henkilötietolaki 
(523/1999) 27 §). 

- Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai 
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona 
(Henkilötietolaki (523/1999) 28 §). 

 
 

Tarkastuspyyntö toimitetaan osoitteeseen: 
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Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, kirjaamo 
Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 
Postiosoite: 
PL 670, 20101 Turku 

 
 
Rekisteritietojen korjaaminen 

- Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puutteellinen ja vanhentu-
nut tieto. (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §). 

- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Esim. HetiL 30 §:ssä säädetty re-
kisteröidyn oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely (koskee markkinointia ym.), 
laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 12 ja 13 §, sekä laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista (785/1992) 9 § (alaikäisen antama kielto). 

 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, asiakkaalle/potilaalle annetaan kirjallinen kieltäytymisto-
distus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tie-
tosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitä-
jälle määräyksen tiedon korjaamisesta (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §). 

- Terveydenhuollon tiedot antaa lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöstö.  

- Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnös-
sä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan 
mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. 

 
 

Pyyntö toimitetaan osoitteeseen: 
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, kirjaamo 
Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 
Postiosoite: 
PL 670, 20101 Turku 
 

- Hyvinvointitoimialalla käsiteltävät tiedot ovat arkaluontoisia ja tietojen luovutus on tarkkaan sään-
nelty. 

- Rekisteritietojen tarkastuspyyntö sekä korjaamisvaatimus lomakkeet löytyvät www.turku.fi -sivuilta. 
 
 
Muut mahdolliset oikeudet 
 

      

http://www.turku.fi/

