
 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 

Johtaja Annie Turunen/Psykososiaaliset palvelut 
Puhelin 

050 467 2014 

Osoite 

Kunnallissairaalantie 20, rak. 5, 1. krs 

Postinumero- ja toimipaikka 

20700 Turku 

Yhteyshenkilö 
rekisteri-asi-
oita  
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Psykologi Pirjo Lehtonen 

Puhelin 

02 2626870 

Osoite 

Kurjenmäenkatu 6, rak. 31 

Postinumero- ja toimipaikka 

20700 Turku 

Rekisterin 
nimi Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasrekisteri 

Henkilötieto-
jen käyttö-tar-
koitus sekä 
käytettävät 
tietojärjestel-
mät 

Kasvatus- ja perheneuvolan asiakastyö 

A. Sähköiset tieto-/ylläpitojärjestelmät 

Pegasos 

B. Manuaalinen aineisto 

Asiakkaan antamat tiedot (asiakastietolomake), asiakaskansiot, manuaalinen asiakastietoarkisto 

Rekisterin tie-
tosisältö Kasvatus- ja perheneuvonnassa syntyneet sosiaalihuollon asiakastiedot 

Rekisterin 
säännön-mu-
kaiset  
tietolähteet 

Pegasos, asiakkaan antamat tiedot, Effican arkistoversio, manuaalinen asiakasarkisto 

 
 
 
Henkilötietojen käyttötarkoitus sekä käytettävä tietojärjestelmä 
 

Kasvatus- ja perheneuvonnan järjestäminen: Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-
avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, 
psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa (sosiaalihuoltolaki 19§).  
Rekisterin käyttö perustuu asiakkaan ja työntekijöiden väliseen asiakas-/hoitosuhteeseen tai muuhun 
asialliseen yhteyteen. Tietoja saavat käyttää vain annettaviin palveluihin ja hoitoon osallistuvat työ-
tehtäviensä mukaisesti.  
Lisäksi rekisteriä käytetään palvelujen suunnitteluun ja tilastointiin.  
Koska kasvatus- ja perheneuvonta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja on lähtökohtaisesti sosiaalihuoltoa, 
niin siellä asiakkaasta kerättävät tiedot ovat sosiaalihuollon asiakastietoja, jotka tallennetaan kasva-
tus- ja perheneuvolan asiakasrekisteriin (Pegasoksen osarekisteri).  
Kasvatus- ja perheneuvolassa työskentelevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemät merkin-
nät ovat potilastietoja ja ne muodostavat kasvatus- ja perheneuvolan osarekisterin terveydenhuollon 
tietojen osalta. 
 
Rekisterin pitämisen perusteina ovat: Keskeinen lainsäädäntö  
Henkilötietojen käsittelyä käsittelevät yleiset lait:  
– Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös (731/1999)  
– Henkilötietolaki (523/1999) 11§  
– Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24§  
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Sosiaalilainsäädäntö:  
– Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 17§  
– Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista(812/2000)  
– Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983)  
 
Terveydenhuollon lainsäädäntö henkilötietojen käsittelyssä:  
– Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)  
– Laki ja asetukset terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994, 564/1994, 46/2009, 48/2009)  
– Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki) 13 § (785/1992)  
– Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007 ja sen nojalla annetut asetukset 485/2008, 490/2008)  
 
Muu lainsäädäntö:  
– Arkistolaki (831/1994)  
 
 Käytettävä tietojärjestelmä: Pegasos 
 

Rekisterin tietosisältö 
 
Kasvatus- ja perheneuvonnassa syntyvät sosiaalihuollon asiakastiedot (Pegasoksen osarekis-
teri)  

 
 Kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaan henkilötunnus, sukunimi ja etunimet.  
 

   Tiedot asumisesta, koulutuksesta, perheestä, ammatista, asiakastapahtumista sekä  
  yhteenvetoa asiakaskäynneistä ja lausuntoja muille viranomaisille.  

 
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat selvitykset (arvio vanhemmuudesta, lapsen ja vanhem-
man välisestä suhteesta ja perheen olosuhteista).  
 
Perheasioiden sovittelu: asiakkaan syntymäaika, sukunimi ja etunimet ja käyntipäivä-määrät  
 
Kasvatus- ja perheneuvolassa syntyvät potilastiedot (Pegasoksen osarekisteri)  
 
 potilaan henkilö-. perhe- ja yhteystiedot  
 potilaan vastaanotto- toimenpidetiedot  
 potilastyöhön liittyvät muistiinpanot, suunnitelmat ja sopimukset sekä lausunnot  
 Tiedot ovat salassa pidettäviä  
 
Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: Tietoja ei yhdistetä   

 
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

 
– Asiakas: asiakkaan ilmoittamat tiedot.  
– Kasvatus- ja perheneuvolan Effica -järjestelmän mukainen asiakasrekisterin arkistoversio  
– Kasvatus- ja perheneuvolan manuaalinen asiakastietoarkisto  
– Kunnan asukasrekisteritiedot  
– Henkilökunta: Palvelun antamisen tai etuusasian käsittelyn yhteydessä muodostuneet tiedot.  
– Muualta tietoja voidaan hankkia vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisella suos-
tumuksella, taikka  
– Laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi välttämättömät tiedot valtion ja kunnan viran-omaisilta, 
muilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä, kansaneläkelaitokselta, eläketurvakeskukselta, eläkesäätiöltä ja 
muulta eläkelaitokselta, vakuutuslaitokselta, koulutuksen järjestäjältä, sosiaalipalvelujen tuottajalta, 
terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalta yhteisöltä tai toimintayksiköltä sekä terveyden-
huollon ammattihenkilöltä ja rahalaitokselta. (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000) 20, 21§)  

 
Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen 

- Hyvinvointitoimialan asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolo-
velvollisuus. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 14 §, laki viran-
omaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 22, 24 §, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
785/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007). 

- Rekisteritietoja voidaan luovuttaa asiakkaan/potilaan tai tämän laillisen edustajan vapaaehtoisella 
ja yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella. Asiakas/potilas tai hänen laillinen edustajansa voi milloin 
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tahansa peruuttaa suostumuksen. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000) 16 §, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 29 §, laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista 785/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-
telystä 159/2007). 

- Ilman asiakkaan suostumusta tietoja voidaan luovuttaa sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oi-
keuksia koskevan lain 17–18 §:ien tai muun erityissäännöksen nojalla. 

- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskukselle annetaan sen pyynnöstä tilastojen laati-
misen kannalta välttämättömät tiedot (eivät sisällä tunnistetietoja). (Laki sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) 2 §). 

- 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 ulkopuo-
liseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riit-
tävä 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 väärinkäytök-
sistä on määritelty. 

- Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuun-
nitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 

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

 
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, mi-
käli 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 vanhentunut 
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: Tietosuo-
javaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle 
määräyksen tiedon korjaamisesta (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §). 

- Terveydenhuollon tiedot antaa lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöstö.  

- Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä 
on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mie-
lestä 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 
 

Itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn kieltoilmoitus toimitetaan kirjallisesti rekisteriasioita 
hoitavalle henkilölle osoitteeseen:  
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, kirjaamo 
Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 
Postiosoite: 
PL 670, 20101 Turku 
 
 

*esim. HetiL 30 §:ssä säädetty rekisteröidyn oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely (koskee markki-
nointia ym.), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista [812/2000] 12 ja 13 §, sekä laki potilaan asemasta 
ja oikeuksista [785/1992] 9 § (alaikäisen antama kielto). 

 
 

http://www.turku.fi/

