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 1  
Registrets namn 

Socialservicecentralens system 
Pro Consona: socialarbetet 
Pro Consona: barnatillsyningsmannen 

2 
Registerförare 

Socialservicecentralen 

3 
Registeransvarig 

Socialservicechef Elisabeth Sundberg 
 

4 
Kontaktperson i 
registerärenden 

Programmens administratörer 

Pro Consona: socialarbetet Kirsi Nylund, tfn 040 135 9448. 
Pro Consona: barnatillsyningsmannen Marika Källström, tfn 040 516 3844. 

5 
Ändamål och 
grunder för 
behandling av 
personuppgifter 

Socialservicecentralens datasystem används för organisering och utförande av den 
lagstadgade sociala servicen.  
 
Pro Consona: socialarbetet 
Socialväsendets serviceproduktion: 
utkomststöd, vuxentjänster, barnskyddets öppna tjänster, institutions- och familjevård för 
barn, övriga öppna tjänster för barn och familjer, tjänster för barnfamiljer, handikappservice, 
service för utvecklingsstörda, social missbrukarvård och socialt mentalvårdsarbete, 
invandrartjänster, rehabiliterande arbetsverksamhet och socialcentrets förvaltningstjänster, 
statistikföring 
 
Pro Consona: barnatillsyningsmannen 
Utredning av faderskap samt utredning och statistikföring som gäller fastställande av avtal om 
vårdnad, umgängesrätt och underhåll. 
 
Avtal om underhåll av systemet har ingåtts med de olika tjänsteleverantörerna. I avtalen har 
principerna och rutinerna för hantering av personuppgifter inskrivits. Avtalen ingår i stadens 
avtalsdatabas, som har en separat dataskyddsbeskrivning. 
 
Systemleverantörerna har tagit hänsyn till den nya dataskyddslagstiftningen och underrättat 
administratörerna om detta. 
 
Personuppgifterna bevaras endast så länge som det är nödvändigt med tanke på ändamålet 
för behandlingen av personuppgifterna. Med jämna mellanrum kontrolleras om bevarandet 
fortfarande är nödvändigt; om inte, ska personuppgifterna avlägsnas. Dokumenten bevaras 
enligt stadens arkivstadga och arkivlagen 831/1994. 

 
6 
Registrens innehåll 
och 
uppgiftskategorier 
 

Pro Consona: socialarbetet, leverantör CGI Oy 
Person- och kontaktuppgifter för klienter och/eller anhöriga, kreditupplysningar, uppgifter om 
bank och konto, utlåtanden som berör hälsa och social situation, uppgifter om vårdplatser, 
stödpersoner, familjevårdare, serviceleverantörer och serviceproducenter samt övriga 
samarbetspartner (namn, personbeteckning/FO-nummer, kontaktuppgifter, uppgifter om 
bank och konto). 
 
Pro Consona: barnatillsyningsmannen, leverantör CGI 
Personuppgifter om barn och vårdnadshavare som omfattas av barnatillsyningsmannens 
arbete, uppgifter som utredning av faderskap kräver samt avtal, beslut och uppgifter som 
dessa kräver. 

7 
Källor som 
systemet i regel 
använder för 
registret  

Pro Consona: socialarbetet 
Uppgifter om klienter från klienterna och Befolkningsregistercentralens uppdateringar, 
överföring av inköpsfakturor från ekonomihanteringssystemet Pro Economica. 
 
Pro Consona: barnatillsyningsmannen 
Personuppgifter från befolkningsdata eller klienterna. 

8 
Ändamål för vilka 
personuppgifter i 

Pro Consona: socialarbetet  
Lagstadgade statistiska data till THL, uppgifter för registrering till magistraten, uppgifter om 
anställningen för klienternas personliga assistenter till skattemyndigheten och 
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 regel lämnas ut försäkringsbolag, lagstadgade uppgifter till polismyndigheten och rättsväsendet, uppgifter till 
kommuner för lagstadgat informationsutbyte mellan kommuner, överföring av utkomststöd 
till Pro Economica för bokföring och fakturering. 
 
Pro Consona: barnatillsyningsmannen 
Handlingar över erkännande av faderskap och övriga handlingar som berör utredning av 
faderskap till magistraten, uppgifter om barnets vårdnad och boende till 
befolkningsdatasystemet, årlig statistik till THL (innehåller inte individuella personuppgifter). 

9 
Överföring av 
information till 
länder utanför EU 
eller EES. 

Information överförs ej till länder utanför EU eller EES. 

10 
Principer för skydd 
av registret 

A. Manuella uppgifter 

Manuella uppgifter förvaras i låsta lokaler. 
B. Uppgifter som ska behandlas elektroniskt 
 

Pro Consona: socialarbetet och barnatillsyningsmannen 

Systemets databas- och tillämpningsservrar ingår i stadens lokalnät, som inte går att komma åt 
externt. Systemleverantören har en säker förbindelse till servrarna för underhållsarbetet. 
Endast klientprogram har åtkomst till systemen. Databaserna säkerhetskopieras regelbundet. 
 
Arbetstagarna vid Västra Nylands socialjour har tillgång till programmet för socialarbete via en 
VPN-förbindelse (en Citrix-server i Lojo stads lokaler, tjänsteleverantör Kuntien Tiera Oy). 
Arbetstagare vid stadens distanskontor utanför stadens nät får kontakt med systemet med en 
VPN-förbindelse. 
 
Loggen sparar information för varje gång som en användare läser, ändrar, lägger till eller 
stryker kundinformation. Loggen följs regelbundet.  
 
Staden har ett avtal om underhåll med systemleverantören, som har lämnat en beskrivning av 
och anvisning för hanteringen av personuppgifter. 
 
Inloggning i alla ovan nämnda datasystem kan endast göras med en personlig användarkod 
och lösenord. Användarrättigheter och användarkod beviljas endast de personer som 
använder programmet. Användarkoden beviljas samtidigt som användarrättigheterna. 
Användarrättigheten upphör när personen lämnar de arbetsuppgifter hen beviljats 
användarrättigheten till. Samtidigt passiveras användarkoden. Användarrättigheten är 
förknippad med arbetsuppgifterna och innehåller de begränsningar verksamheten förutsätter. 
Varje användare godkänner en förpliktelse gällande utnyttjande och sekretess av uppgifter 
och datasystem samtidigt som hen får användarrättigheterna. Användarkoderna hanteras av 
programmens administratörer. 
 
Staden har dragit upp de praktiska riktlinjer som tillämpas i fall av dataskyddsbrott eller hot 
om brott. 

11 
Rätt till insyn 

Var och en har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att, sedan de meddelat de fakta 
som behövs för att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har 
registrerats i ett personregister, eller att registret inte innehåller uppgifter om honom eller 
henne. 
 
Den registrerade kan framställa sin begäran att få kontrollera uppgifter om sig själv personligt 
eller skriftligt till registrets kontaktperson eller till den registeransvariga. 
 
Varje begäran om kontroll noteras. 

12 
Rätt att begära 

Registerföraren ska utan ogrundat dröjsmål på eget initiativ eller på den registrerades begäran 
rätta, radera eller komplettera en registrerad personuppgift som med tanke på behandlingens 
ändamål är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. 
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 rättelse av en 
uppgift 

 
En lagenlig begäran om rättelse av felaktig uppgift ska framställas skriftligt till registrets 
kontaktperson. 

13 
Förbudsrätt 

Uppgifterna i klientinformationssystemet är sekretessbelagda. De överlåts inte om den som 
begär information eller får den inte har lagstadgad rätt att få information. Den registrerade 
behöver inte visa upp något särskilt förbud mot utlämnande av uppgifter. 

14 
Information till 
den registrerade 

Den registrerade har själv lämnat uppgifterna när kundförhållandet/anställningen tillkom. 
 
I vissa fall får den registrerade informationen av vårdnadshavaren, skolan eller en myndighet. 
 
Dataskyddsbeskrivningen finns till påseende på stadens hemsidor. 

15 
Registerförvaltning 

Den registeransvariga har huvudansvaret för innehållet. 
 
Kontaktpersonen svarar för de praktiska åtgärderna och även för att dataskyddsbeskrivningen 
hålls uppdaterad. 

  


