
TIETOSUOJASELOSTE  Laatimispäivä 14.2.2022 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.  1 [5] 
 

Rekisterinpitäjä 
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 

Y-tunnus: 0307082-1 

Alppikatu 2, 00530 Helsinki 

Puhelinnumero: 09 77 501 

Liiketoimintajohtaja Leila Rutanen 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hdl.fi 

 

Yhteyshenkilö 
Tietosuojavastaava 

Pilvi Karhula 

Yhteystiedot: tietosuoja@hdl.fi 

Lisää yhteystietoja: +358 50 409 7909 

 

Rekisterin nimi 
Hoiva Oy Sosiaalipalvelujen asiakasrekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään hoiva- ja sosiaalipalveluiden järjestämiseen, asiakkaan hoidon ja palveluiden 

suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi tietoja käytetään palvelun laadun varmistamiseen ja 

kehittämiseen, laskutukseen, oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun sekä muihin lain mukaisiin 

käyttötarkoituksiin. 

 

Hoiva tarjoaa lapsiperheille, ikäihmisille, asunnottomille ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujille seuraavia 

hoiva- ja sosiaalipalveluja: 

Tehostettu palveluasuminen; 

Palveluasuminen; 

Tuettu asuminen; 

Tilapäinen asuminen; 

Päihdeavohoito ja avopäihdekuntoutus; 

Kotihoito; 

Henkilökohtainen apu 
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Yksityisasiakkaiden osalta Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy (jäljempänä Hoiva) on palvelunjärjestäjän 

asemassa oleva rekisterinpitäjä.  Kun Hoiva tuottaa sosiaalipalvelua palvelunjärjestäjän kanssa tehdyn 

sopimuksen perusteella, rekisterinpitäjä on järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä, ja 

palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa palvelusetelin myöntänyt kunta. Rekisteröity on 

hoivapalveluiden tai muiden sosiaalipalveluiden asiakas. 

 

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä 
Rekisteri voi sisältää seuraavan jaottelun mukaisia tietoja: 

• perustiedot kuten nimi, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot 

• asiakkaan nimeämä lähiomainen, laillinen edustaja ja mahdolliset muut asiakkaan nimeämät 

yhteyshenkilöt 

• asiakkaan palveluiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot, kuten 

tapahtumakirjaukset, kunnan yhteyshenkilön tiedot, tiedot yksikköön tuodusta asiakkaan omaisuudesta 

• mahdolliset tietojen luovutusta koskevat tiedot ja luovutusten perusteet 

• palvelun kesto, laskutustiedot ja – osoitteet 

• tietoja viranomais- ja verkostoyhteistyöstä 

• viranhaltijapäätös tai sopimus hoidon järjestämisestä 

Mikäli hoiva- tai sosiaalipalvelun yhteydessä syntyy terveydenhuollon ammattihenkilöiden tuottamia 

terveydenhuollon potilasasiakirjoja, säilytetään ne järjestelmässä erillisinä. 

Henkilötunnus 

Kotikunta 

Lähiomainen 

Nimi 

Yhteystiedot 

Asiakkuuden kesto 

Asumistilanne 

Edunvalvoja 

Laskutustiedot 

Mahdolliset muut perhesuhteet 

Omahoitajien tai omaohjaajien  nimet 

Palvelusopimus 
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Tietojen luovutukset 

Hoitotiedot 

Merkinnän tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta 

Palvelun seuranta ja tapahtumakirjaukset 

Palvelun suunnittelutiedot 

Palvelun toteuttamistiedot 

Sosiaalihuollon asiakkuus 

Terveyttä koskevat tiedot 

Sosiaalihuollon tarve tai saadut palvelut 

 

Käsittelyperuste 
Sopimus 

Lakisääteinen velvoite 

 

Käsittelyperusteet erityisille henkilötietoryhmille 
Työterveyteen ja muuhun terveys- ja sosiaalihuoltoon liittyvä käsittely 

 

Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista 
Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, joiden kanssa on tehty erillinen 

henkilötietojen käsittelysopimus ja joita sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Tällaisia ovat mm. 

asiakkuudenhallinnan- ja asiakastietojärjestelmän toimittaja, toimintakyvynarvioinnin- sovelluksen 

toimittaja ja hoitajakutsujärjestelmän toimittaja sekä laboratorio- ja apteekkipalveluiden tuottajat sekä 

henkilöstövuokrausyritykset. 

 

Tietoja luovutetaan seuraaville: 

Palvelunjärjestäjälle sopimuksen mukaisesti; 

Laskutus- ja laskutuksen liitetiedot palvelun tilaajalle; 

Laboratoriopalvelujen tuottajalle; 

Hoiva Oy:n muut palvelutuotantoon liittyvät henkilörekisterit, kuten vuokralais- ja 

asukasrekisteri; 

Asiakasmaksutiedot pankille; 

Lakisääteiset asiakaskohtaiset raportit viranomaisille, mm. THL, KELA; 



TIETOSUOJASELOSTE  Laatimispäivä 14.2.2022 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.  4 [5] 
 

Valvontaviranomaisille 

 

Palvelun järjestämisvastuulliselle kunnalle tai kuntayhtymälle luovutetaan asiakasrekisteritiedot asiakas- tai 

toimeksiantosuhteen päätyttyä. 

Hoiva Oy vaatii alihankkijoitansa noudattamaan samoja toimintatapoja, menetelmiä ja ehtoja kuin itse 

noudattaa rekisterinpitäjänä tai muun rekisterinpitäjän lukuun toimivana henkilötietojen käsittelijänä. 

 

 

Tietolähde 
Rekisteröidyltä itseltä 

Muusta lähteestä 

 

Kuvaus tietolähteistä 
Tiedot saadaan ensisijaisesti palvelun tilaajalta ja asiakkaalta, tarvittaessa asiakkaan 

omaisilta tai läheisiltä tai edunvalvojalta. 

 

Lisäksi tietoja voidaan saada valtion ja kunnan viranomaisilta, julkisoikeudellisilta yhteisöiltä, 

vakuutuslaitokselta, koulutuksen järjestäjältä, sosiaalipalvelujen tuottajalta, terveyden- ja 

sairaanhoitotoimintaa harjoittavalta yhteisöltä tai toimintayksiköltä. 

 

Tutkimus- ja hoitotiedot saadaan suoritettujen tutkimusten ja hoitojen tuloksena sekä muilta 

hoitavilta henkilöiltä tai toimintayksiköiltä asiakkaan suostumuksella. 

 

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset 
Palvelun tuottamisen edellytyksenä ovat riittävät asiakastiedot. 

 

Henkilötietojen säilytysaika 
Lakisääteinen potilas- ja sosiaalihuollon asiakastietojen säilytys- ja arkistointiaika. 

Kuntien tai kuntayhtymien asiakasrekisteritiedot luovutetaan asiakas- tai toimeksiantosuhteen päätyttyä 

kunnalle tai kuntayhtymälle. Palvelunjärjestäjä huolehtii tietojen arkistoinnista. 

 

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle 
Ei 
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Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä 
Ei 

 

Rekisteröidyn muut oikeudet 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä 

Henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta 

 

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan 
Rekisteröidyn oikeuksia voi käyttää osoittamalla kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle tai rekisterinpitäjän 

tietosuojavastaavalle. 

Pyynnön voi lähettää myös salatulla sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@hdl.fi. 

Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan ennen tietojen luvouttamista. 

 

Oikeus tehdä valitus 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, 

jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, 

jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

 


