
 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen 
rekisteriseloste 

Päivitetty 15.9.2010 

1. Rekisterinpitäjä 

Pelastakaa Lapset ry 

Lastenkotitoiminta 

Y-tunnus: 0116788-1 

PL 95, Koskelantie 38 

00601 Helsinki 

Puh. 010 843 5000 

fax. 010 843 5111 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Anu Lehto, lastenkotitoiminnan päällikkö 

Pelastakaa Lapset ry 

PL 95, Koskelantie 38 

00601 Helsinki 

010 843 5000 

3. Rekisterin nimi 

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotitoiminnan rekisteri 

Sijoitukset lastenkoteihin      
1)Sijoitettua lasta, hänen vanhempiaan ja hänen lastenkotia koskevat tiedot. 

Puitesopimus    Lapsikohtainen sopimus 

Sosiaalilautakunnan huostaanottopäätös Kirjeenvaihto lapsen sijoittajakunnan lapsen 

asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja 

lastenkodin välillä 

Esitietoja sijoitettavasta lapsesta –lomake  Tarvittavat taustatiedot ja lausunnot 

Asiakassuunnitelmat   Muistiot asiakassuunnitelmaneuvotteluista  

Hoito –ja kasvatussuunnitelmat  Omahoitajan yhteenvedot 

Lapsen terveystiedot   Lapsen koulunkäyntiä koskevat asiakirjat 

Muut lasta koskevat asiakirjat 



2) Vastuuhenkilöt 

Lastenkotitoiminnan päällikkö 

3)Käyttöoikeudet 

Erittäin luottamuksellinen, Lastenkotitoiminnan päällikkö, asiaa hoitavat työntekijät lastenkodissa. 

4)Säilytyspaikka    

Lasta hoitavassa lastenkodissa niin kauan, kuin lapsi on siellä hoidossa tai kunnes seuranta-aika on 

päättynyt. Lasten kansioiden säilytys tapahtuu määräysten mukaisessa lukitussa paloturvakaapissa. 

Sijoituksen jälkeen kaikki lapsen paperit palautuvat sijoittajakuntaan, ja tiedot poistetaan sähköisestä 

järjestelmästä. 

5)Rekisteröinti 

Lapsihakemisto (Flexo) 1922-1995 (tietopalvelussa), 4D-ohjelma 1996-2007, Navision-ohjelma vuodesta 

2008 alkaen.  

NAPPULA-järjestelmä on käytössä vuodesta 2009 alkaen lastenkotien päivittäisraportointiin sekä 

lastenkodin lasta koskevan tiedon kirjaamiseen. 

6) Säilytys elektronisessa muodossa 

Navisionissa ja Nappulassa 

7)Säilytysaika ja sen perusteet 

Sijoituksen sekä jälkihuollon ajan, sen jälkeen palautus sijoittavaan kuntaan 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja luovutetaan sijoitetun lapsen kotikunnan 

sosiaalitoimelle sekä Pelastakaa Lasten konsultoivalle lastenpsykiatrille. Tarkastusoikeus: Asiakkaalla on 

oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot. Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään 

koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada niistä kirjalliset kopiot (henkilötietolain 26 §). 

Tarkastuspyyntö: Tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai omakätisesti 

allekirjoitetulla tai muutoin varmennetulla asiakirjalla (henkilötietolain 28 §). Pyyntö tulee esittää lapsen 

asiasta vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, on kieltäytymisestä 

annettava kirjallinen todistus, josta ilmenevät ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty 

(henkilötietolain 28 §).   

Tiedon korjaaminen: Asiakkaalla on oikeus vaatia, että häntä koskeva käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä 

(henkilötietolain 29 § 1 mom).  

Korjausvaatimus: Korjausvaatimus tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on yksilöitävä se, mikä tieto ja millä 

perusteella vaaditaan korjattavaksi sekä se miten tieto tulisi asiakkaan näkemyksen mukaan korjata. 

Kirjallinen korjausvaatimus tulee esittää lapsen asiasta vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Jos asiakkaan 

korjausvaatimusta ei hyväksytä on siitä annettava kirjallinen todistus, josta ilmenevät ne syyt, joiden vuoksi 

vaatimusta ei ole hyväksytty (henkilötietolain 29 § 2 mom). 

Liite: Vaitiolositoumus 


