
 

Rekisteriseloste  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

Informointivelvoitteen täyttäminen 

25.11.2021 

 Henkilökohtaisen avun tukipalvelutuottajien yhteystietorekisteri  

1. Rekisterinpitäjä 

Sosiaali- ja terveyslautakunta. Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtajalle (sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös, 26.2.2019, 32 §). 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Vammaistyön johtaja  

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Tehtävänimike 

Ostopalvelupäällikkö 

Yhteystiedot 

Sosiaali- ja terveystoimiala 

Perhe- ja sosiaalipalvelut 



Vammaistyö 

Ostopalvelut 

Toinen linja 4 A 

PL 6050 

00099 Helsinki 

Tietosuojavastaava 

Päivi Vilkki 

Yhteystiedot 

Kaupungin kanslia  

Tiedonhallintayksikkö  

PL1 

00099 Helsingin kaupunki 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Rekisteriin kerätään henkilökohtaisen avun hyväksyttyjä tukipalveluntuottajia. Rekisterin 

tarkoituksena on tarjota helppo väylä tutustua ja löytää henkilökohtaisen avun hyväksyttyjä 

tukipalveluntuottajia.   



Käsittelyn oikeusperuste 

Tietosuoja-asetuksen 6 artikla 

 

Käsittelyn lainmukaisuus 

 

1. Käsittely on lainmukaista, kun  

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; 

e) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle 

kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 

 

Tietosuojalain (1050/2018) 4 §: n mukaan henkilötietoja saa käsitellä tietosuoja-asetuksen 6 

artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, jos:  

1) kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, 

järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista siltä osin kuin 

käsittelyn tavoite on yleisen edun mukainen ja käsittely on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun 

oikeutettuun päämäärään nähden.  

2) käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen 

tehtävän suorittamiseksi. 

 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (2011/922) 25 §:n mukaan lupaviranomaiset 

(aluehallintovirastot, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) pitävät yhdessä 

valtakunnallista tietojärjestelmää (yksityisten palvelujen antajien rekisteri) yksityisistä 

sosiaalipalveluista annetussa laissa (2011/922) tarkoitettujen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä 

sekä toiminnan valvontaa ja tilastointia varten.  Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 

(2011/922) 27§: n mukaan rekisteriin ei talleteta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka 

tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin 

kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä 

perhepäivähoitoa. Niistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei merkitä 

lupaviranomaisten ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin, muodostuu kunnan 

sosiaaliviranomaisen ylläpitämä henkilörekisteri, johon sovelletaan tietosuojalakia (1050/2018). 



Keskeinen lainsäädäntö 

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  

 Tietosuojalaki (1050/2018)  

 Kuntalaki (410/2015) 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) 

 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) 

 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 2011/922 

5. Rekisterin tietosisältö 

Yrityksen nimi, sähköpostiosoite, verkkosivuosoite ja puhelinnumero 

Yrityksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterin tietosisältö on avoimesti jokaisen saatavilla Helsingin kaupungin verkkosivuilla.  

7. Tietojen säilytysajat 

Tietoja säilytetään, kunnes palveluntuottaja tekee ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen 

tukipalvelujen lopettamisesta. Tiedot päivitetään rekisteriin vähintään 2 kuukauden välein.  

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Tiedot kerätään palveluntuottajan ilmoituksesta tai palveluntuottajan julkisista yritystiedoista. 

 


