
   

 

 

   

 

Perhekuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamisen 
tietosuojaseloste 

 
Päivitetty: 19.10.2022  
Laatijat: Kehittämispäälliköt Noora Kivioja ja Jaana Kivinen, tietosuojavastaava Kari Helenius  
Seuraava päivitys: Päivitystarvetta tarkastellaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa 

 

1. Rekisterin nimi 

Perhekuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamisen tietosuojaseloste 

2. Rekisterinpitäjän tiedot 

SOS-Lapsikyläsäätiö sr 
Kumpulantie 3, 00520 Helsinki 
info@sos-lapsikyla.fi 
(09) 540 4880 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Kehittämispäällikkö Jaana Kivinen 

jaana.kivinen@sos-lapsikyla.fi 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Kari Helenius (Tahto Group Oy)  
tietosuojavastaava@sos-lapsikyla.fi  

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötiedot tallennetaan, jotta perheiltä voidaan kerätä seurantatietoa 
perhekuntoutusjakson jälkeen. Tietoja käytetään perhekuntoutuspalvelun vaikuttavuuden 
mittaamiseksi. 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Suostumus annetaan 
kirjallisesti. 

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät 

Seurantatietojen keräämiseksi perheestä tallennetaan perheen toivoman yhteyshenkilön osalta 
seuraavat tiedot: 

- Nimi 
- Sähköposti 
- Puhelinnumero 
- Osoite  
- Perheen vanhimman lapsen asiakastietojärjestelmän asiakasnumero 



   

 

 

   

 

8. Henkilötietojen vastaanottajat 

Seurantatietojen keräämiseksi perheestä tallennettavia tietoja käsittelevät 
perhekuntoutusyksikön henkilökunta.  

Tietoteknisiä palveluita tarjoavat yritykset käsittelevät henkilötietoja tehtyjen sopimusten 
mukaisesti.  

9. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin ja käytetyt suojatoimenpiteet 

Mikäli henkilötietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle on tietoteknisten palveluiden käytön 
osalta tarpeen sellaisiin maihin, joita EU ei ole todennut turvalliseksi, noudatetaan EU- 
mallisopimuslausekkeita ja niiden käyttöön liittyviä määräyksiä ja ohjeita.  

10. Henkilötietojen säilyttämisaika  

Rekisteröidyn tietoja säilytetään noin kuusi kuukautta ja poistetaan sen jälkeen, kun rekisteröity 
on tavoitettu ja seurantatiedot saatu. Seurantakyselyn jälkeen perheen kaikki tiedot poistetaan.  

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Tiedot tallennetaan aina rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä 
tallennetut tiedot itselleen tiedoksi. Tiedot poistetaan, mikäli rekisteröity sitä pyytää. Tietojen 
tallentamiseen annettu kirjallinen suostumus voidaan peruuttaa olemalla yhteydessä tiedot 
tallentaneeseen tahoon. Suostumuksen voi perua joko kirjallisesti tai suullisesti. 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröidyn mielestä häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä ei toimita tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimistoon osoitteessa https://tietosuoja.fi. 

13. Henkilötietojen lähde / mistä henkilötiedot on saatu 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.  

Tallennettavan asiakasnumeron lähde on (lastensuojelun) asiakasrekisteri.  

14. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Profilointia ei tehdä eikä tietoja käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 

 

 


