
Lastensuojelun perhehoitotoiminnan ja 
adoptioneuvonnan rekisteriseloste 
REKISTERISELOSTE  

Henkilötietolain 24 §:n ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 12 
ja 13 §:n mukainen informointi tietojen käsittelystä 

Rekisterin nimi: Lastensuojelun perhehoitotoiminta ja adoptioneuvonta, Navision-
asiakastietojärjestelmä 

Rekisterin pitäjä: Pelastakaa Lapset ry, PL 95, 00601 Helsinki, puh.010 8435006 (vaihde)  

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Lastensuojelupalvelujen johtaja Riitta Hyytinen 

Säännönmukaiset tietolähteet: Pääsääntöisesti tiedot hankitaan asiakkaalta itseltään ja asiakkaan 
kotikunnan sosiaalitoimelta sekä tarvittaessa muilta viranomaisilta asiakkaan suostumuksella. 

Rekisterin tietosisältö: asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, s-postiosoite, puhelinnumero, 
siviilisääty, vihkimispäivä, kotiseurakunta. Lapsista, nimi, henkilötunnus, syntymämaa (kv-
adoptiot), koulumuoto 

sekä lapsen sijoitukseen ja perhesuhteisiin liittyvät taustatiedot 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Pelastakaa Lapset ry toteuttaa lastensuojelun perhehoitoa 
rekrytoiden ja valmentaen sijaisperheitä sekä hoitaen perhehoidon sijoitusta yhteistyössä lapsen 
huostaanottaneen kunnan kanssa heidän toimeksiannostaan. Lisäksi Pelastakaa Lapset harjoittaa 
lakisääteistä STM:n luvanvaraista adoptioneuvontaa. 

Tietoja kerätään perhehoidon/adoptioneuvonnan eri vaiheiden dokumentointia ja toteuttamista sekä 
asiakastieto- ja laskutusjärjestelmää varten. Tiedot on tarkoitettu käytettäväksi 
sijais/adoptiovanhemmaksi haluavan asiakkaan sopivuuden ja valmiuksien arvioimiseen, 
sijoitusprosessin työskentelyn mahdollistamiseen sekä asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän 
ylläpitoon, tilastointiin ja postitukseen. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja luovutetaan perheen kotikunnan 
sosiaaliviranomaiselle, Pelastakaa Lasten konsultoivalle lääkärille, sijoitetun lapsen kotikunnan 
sosiaalitoimelle sekä adoption yhteydessä Kansaneläkelaitokselle.  

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietojen siirtoa sijaisperhetoiminnasta tai 
adoptioneuvonnasta suoraan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ei ole.  

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 asiakkaan 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 asiakkaan 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). 

Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Tietojen käyttöä 
valvotaan. 
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