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Posti Kotipalvelut Oy:n sosiaalipalveluiden asiakasrekisteri 

 

 

Posti Kotipalvelut Oy (y-tunnus: 2501969-9) 

Käyntiosoite: Postintaival 7 A, 00230 Helsinki 

Puh. 0100 5900 (pvm/mpm) 

 

https://minun.posti.fi/kotipalvelut  

kotipalvelut@posti.com 

 

Tietosuojavastaava: tietosuoja@posti.com 

Yhteyshenkilö: mirva.miettinen@posti.com 

 

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

 

 
Posti Kotipalvelut Oy:n sosiaalipalveluiden asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakkaan palvelun 
järjestäminen, hänen terveyttään, sairauttaan, toimintakykyään ja palvelutarvetta koskevien tietojen 
säilyttäminen ja käsittely, asiakasmaksujen käsittely sekä muiden laskutukseen tarvittavien tietojen 
käsittely.  
Posti Kotipalvelut Oy:n sosiaalipalveluiden asiakasrekisterin kerätään tietoja sosiaalipalveluiden tai 
tukipalveluiden piiriin kuuluvien asiakkaiden palveluista, niiden aloittamisesta, suorittamises ta sekä 
lopettamisesta, mukaan lukien etäpalveluista.  
Tietoja käytetään myös toiminnan suunnitteluun.  
  
 

 

Asiakaspalvelujärjestelmässä käsiteltävät tiedot ja niiden säilytysaika 

 

 
 Rekisteri koostuu Doma Care-järjestelmästä, sekä asiakaspapereihin (mm. sopimuksiin 
liitteineen) tehdyistä merkinnöistä.  
Rekisteriin kootaan asiakkaan perustietoja, hoidon järjestämiseen liittyviä hallinnollisia 
tietoja, terveyttä ja sairautta koskevia tietoja, kotihoidon hoitosuunnitelmia sekä muita 
tarpeellisia tietoja asiakkaan palveluista.  
Asiakkaan perustietoja ovat tämän henkilö-, yhteys- ja omaistiedot, muut 
yhteyshenkilötiedot, sekä mahdolliset avaintiedot mikäli avain on luovutettu Postin 
käyttöön palvelun toteuttamiseksi.  
Hoidon järjestämiseen liittyviä tietoja ovat mm. käyntitiedot sekä merkintöjen tekijöiden 
nimitiedot.  
Terveyttä ja sairautta koskevia tietoja ovat mm. hoidon suunnittelun, kulun, seurannan 
sekä arvioinnin tiedot, asiakkaan toimintakykyyn liittyvät tiedot sekä käynneillä suoritettu 
asiakasmerkinnät mittaustuloksineen.  

https://minun.posti.fi/kotipalvelut
mailto:tietosuoja@posti.com
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Rekisterin tietoihin kuuluvat myös tiedot 75-v täyttäneille tehdyistä sosiaalipalvelujen 
tarpeen arviosta.  
Posti Kotipalvelut Oy:n sosiaalipalveluiden asiakasrekisteriin merkitään sosiaalipalvelulain 
mukaisten palveluiden piiriin kuuluvat asiakkaat 

 
Yksityistä sosiaalihuoltoa koskevien tietojen säilytyssäännöksiä ei ole olemassa. 

Henkilötietolain mukaan asiakastietoja saa säilyttää niin kauan kuin asiakassuhde on 

voimassa.  

 Tietojen säilyttämisoikeuteen asiakassuhteen päättymisen jälkeen vaikuttaa se, 

minkälaisen sopimuksen perusteella sosiaalihuollon palvelua on annettu. Onko tehty 

kunnan kanssa toimeksiantosopimus tai muunlainen sopimus ja mitä asiakastietojen 

säilyttämisestä mahdollisesti on sovittu. 

Jos kunnan kanssa on tehty toimeksiantosopimus, asiakastiedot ovat kunnan 

asiakastietoja ja niiden säilyttämiseen sovelletaan arkistolakia (831/1994) ja sen 

perusteella tehtyä kunnan arkistonmuodostussuunnitelmaa. Säilyttämisen ja arkistoinnin 

vastuista ja menettelytavoista on aina sovittava kunnan ja yksityisen palveluntuottajan 

välisessä sopimuksessa. 

Posti Kotipalvelut Oy säilyttää kuluttaja-asiakkaidensa asiakastietoja kolme (3) vuotta 

asiakassuhteen päättymisestä, jonka jälkeen tiedot poistetaan kaikista järjestelmistä 

ja rekistereistä, ellei toisaalla lainsäädännössä muuta edellytetä. Tietojen 

säilytysperusteena on mahdollisten asiakasreklamaatioiden käsittely.  

 

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Asiakas itse tai hänen nimeämänsä yhteyshenkilö (omainen), tai hänen edunvalvojansa.  
Kunta-asiakkuuksissa kunta pyytää asiakkaan luvat tietojen luovuttamiseen ja luovuttaa asiakkaan 

sosiaalipalvelun tuottamisen sekä asiakasturvallisuuden kannalta riittävät ja tarpeelliset tiedot 

palvelun alkaessa. Kunta ylläpitää tällöin myös asiakastietoja, ja vastaa tietojen päivittämisestä 

Posti Kotipalvelut Oy:lle.  

 

Turvallinen tietojen luovutus 

 

Tietoja rekisteristä luovutetaan siten kuin Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) 16-19 §:issä ja 
eräissä muissa erityislaeissa säädetään:  
- Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisella suostumuksella  
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lain nimenomaisen säännöksen perusteella esim. seuraaville tahoille:  
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ja muille valvontaviranomaisille;  
- Toiselle sosiaalihuollon viranomaiselle, sen toimeksiantoa suorittavalle henkilölle, yhteisölle  
tai muulle viranomaiselle asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi,  
järjestämiseksi tai toteuttamiseksi taikka toimeentulon edellytysten turvaamiseksi  
välttämättömiä tietoja ellei toimenpiteitä muuten voida toteuttaa;  
- Eräissä tapauksissa asiakkaan lailliselle edustajalle taikka muulle henkilölle tai yhteisölle  
asiakkaan tahdon tai sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi tai toimenpiteen  
toteuttamiseksi 
- Eräissä tapauksissa Poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle; sekä  
- Sosiaalietuuksia käsittelevälle viranomaiselle tai laitokselle väärinkäytösten selvittämiseksi.  

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 

 

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

 Manuaalinen aineisto: 
 
Rekisterin asiakirjat säilytetään Posti Kotipalvelut Oy:n lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain tarpeellisilla 
yhtiön henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä.  
 
 
 
 

 
 

Sähköisesti käsiteltävät tiedot: 
 
 

 
Rekisterin digitaalisessa muodossa säilytettyihin tietoihin pääsy on tarpeellisilla sosiaalipalveluja järjestävällä 
henkilökunnalla. Digitaalisen aineiston suojaus perustuu esimiehen myöntämiin käyttöoikeuksiin, 
käyttäjätunnukseen ja salasanaan. Järjestelmissä on rajattu pääsy tietoihin perustuen käyttäjätunnuksittain 
myönnettäviin käyttäjätasoihin. Tietoa käsittelevät henkilöt pääsevät käsiksi vain työtehtävissään 
välttämättömiin tietoihin. 
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Rekisteröidyn oikeudet, omien tietojen tarkastus, korjaus ja täydentäminen, käyttökieltojen 

antaminen 

Tarkastusoikeuden sisältö:  
- asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (Henkilötietolaki 26§)  
- asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada niistä     
kopiot kirjallisena  
- tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä  
- tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna  
- tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan laissa erikseen määritellyissä poikkeustapauksissa  
- vaatia epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. 

 
Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista tai siirtämistä tai vaatia käsittelyn rajoittamista. 

Kun käsittely perustuu suostumukseen, suostumuksen voi perua milloin tahansa. 

 
 

Tarkastusoikeuden käyttäminen:  
- tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti 
allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla, joka on osoitettu Posti 
Kotipalvelut Oy:lle  
- asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista  
Mikäli tarkastusoikeus evätään, annetaan asiakkaalle kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla 

on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.  

Henkilörekisteriin merkityllä on oikeus vaatia tätä koskevan tiedon korjaamista.  
Posti Kotipalvelut Oy oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen 
henkilötiedon.  
Asiakkaan tulee tehdä tietoa tai tietoja koskeva oikaisupyyntö kirjallisesti siihen yksikköön, jossa 
merkintä on tehty. Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, Posti Kotipalvelut 
Oy antaa asiakkaalle kieltäytymistodistuksen, jossa ilmenevät syyt korjauspyynnön epäämiseen.  
 
Mikäli korjauspyyntö evätään, asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun 

ratkaistavaksi  
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Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointa sekä markkina- ja mielidetutkimuksia, 
henkilömatrikkeleita ja sukututkimuksia varten. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti sekä omakätisesti 
allekirjoitettuna Posti Kotipalvelut Oy:lle.  

 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain asiakkaan nimenomaisella 

suostumuksella tai lakisääteisellä perusteella, kuten tässä asiakirjassa ja asianomaisissa laeissa on 

kuvattu.  

Internetissä osoitteessa www.posti.fi/yhteystietoni voi helpoiten tarkistaa omat tietonsa. Palveluun 

kirjautuneena voi myös tehdä henkilötietojen tarkastuspyynnön. 

Tarkastus-, korjaus- ja täydentämispyyntöjä voi tehdä myös käymällä henkilökohtaisesti alussa 

mainitussa Posti Oy:n osoitteessa tai lähettämällä pyynnön allekirjoitettuna mainittuun osoitteeseen 

taikka skannattuna sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@posti.com. 

Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti, sillä näiden oikeuksien käyttöön voi liittyä tilanteen ja 

olosuhteiden vuoksi rajoituksia. 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä 

jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on tai jossa väitetty 

tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut (Suomessa Tietosuojavaltuutettu). 

http://www.posti.fi/yhteystietoni

