Dataskyddsbeskrivning
Personuppgiftsansvarig
Namn: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Adress: PB 43, 00521 Helsingfors (Bangårdsvägen 9)
Övriga kontaktuppgifter: tfn 0295 209 111 (växel), kirjaamo@valvira.fi

Registrets kontaktperson
Namn: Pauliina Tuomainen
E-post: pauliina.tuomainen@valvira.fi

Valviras dataskyddsombuds kontaktuppgifter
Telefon: 0295 017 333
E-post: tietosuoja@valvira.fi

Registrets namn
Register över tillhandahållare av privata social- och hälsovårdstjänster, VALVERI

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och regionförvaltningsverken
upprätthåller gemensamt ett nationellt informationssystem för behandling av tillstånds- och
anmälningsärenden inom ramen för lagen om privat hälso- och sjukvård (1549/2009) och lagen om
privata sociala tjänster (922/2011), samt för tillsyn och statistikföring över verksamheten. 14 a § i
lagen om privat hälso- och sjukvård (1549/2009); 25–28 § i lagen om privata sociala tjänster
(922/2011).

Registrets datainnehåll
Privata tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster
Verkställande direktör
• Namn, personbeteckning
• Kontaktuppgifter (hemadress, telefon, e-post)
Kontaktperson i tillståndsärenden
• Namn
• Kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)
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Registeransvarig
• Namn
• Kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)
Dataskyddsombud
• Namn
• Kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)
Personuppgifter som ingår i hälso- och sjukvårdens verksamhetsställen
Yrkesutövare som arbetar vid verksamhetsstället
• Namn, personbeteckning
• Kontaktuppgifter (hemadress, kontaktadress, telefon, mobiltelefon, fax, e-post)
• rätt att utöva yrket som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (Terhikki-registret)
• utbildning (examina)
• yrke
• uppgift om när personen har börjat/ska börja arbeta som ansvarig chef
• uppgift om huruvida personen arbetar vid verksamhetsenheten
Verksamhetsenhetens patientombudsman
• Namn
• Kontaktuppgifter (hemadress, kontaktadress, telefon, mobiltelefon, fax, e-post)
• Utbildning (examina)
• yrke
• uppgift om när personen har börjat/ska börja arbeta som patientombudsman
Dataskyddsombud
• Namn
• Kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)
Självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården
• Namn, personbeteckning
• registreringsnummer (Terhikki-registret)
• FO-nummer, bolagsform
• namn eller firmanamn under vilket verksamheten bedrivs
• uppgift om verksamheten är en huvud- eller bisyssla
• kontaktuppgifter (hemadress, postadress, telefon, e-post, webbadress)
• Hemkommun
• Verksamhetens startdatum
• uppgift om registrering i förskottsuppbördsregistret
• förbud mot publicering av uppgifter i offentligt datanät
• rätt att utöva yrket som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (Terhikki-registret)
• Utbildning
• Information om begränsning i Terhikki
• Tillsynspåföljder
• Verksamhetskommuner
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•
•

Gemensamt personuppgiftsansvarig (namn, adress, telefon, e-post)
ansvarig för det gemensamma registret (namn, adress, telefon, e-post)

Privata tillhandahållare av socialservice
Behörig(a) firmatecknare
Verkställande direktör eller affärsansvarig
• Namn
• Kontaktuppgifter (kontaktadress, telefon, e-post)
Kontaktperson i tillståndsfrågor
• Namn
• Kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)
Patientombudsman
• Namn
• Kontaktuppgifter (postadress, telefon, mobiltelefon, e-post)
• Utbildning
• Yrke
• Uppgift om när personen har börjat/ska börja arbeta som patientombudsman
Registeransvarig
• Namn
Dataskyddsombud
• Namn
Uppgifter om personer som arbetar med barn
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Tillhandahållare av småbarnspedagogiska tjänster
Verkställande direktör
• Namn, personbeteckning
• Kontaktuppgifter (hemadress, telefon, e-post)
Kontaktperson i registerärenden
• Namn
• Kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)
Registeransvarig
• Namn
• Kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)
Dataskyddsombud
• Namn
• Kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)
Socialvårdens verksamhetsenheter
Ansvarig person
• Namn, personbeteckning
• kontaktuppgifter (postadress, telefon, mobiltelefon, e-post)
• Utbildning (examina)
• uppgift om när personen har börjat/ska börja arbeta som ansvarig person
• uppgift vid verksamhetsenheten (eventuell andra ansvarig person/ställföreträdare för
ansvarig person vid verksamhetsenheten)

Regelmässiga informationskällor
Uppgifterna inhämtas från skriftliga ansökningar/anmälningar som tillhandahållare av social-,
hälso- och sjukvårdstjänster samt självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården
överlämnar till regionförvaltningsverken samt till tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården.
I informationssystemet lagras även ärenden kring tillsyn av social- och hälsovårdstjänster samt
kopior av beslutshandlingarna.
Lagen om privat hälso- och sjukvård 14 § a (689/2005)
Lagen om privat socialservice § 26 – 28 (922/2011)
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Lagringstid för personuppgifter
Uppgifter om självständig yrkesutövare, ansvarig chef, patientombudsmannen och personen som
ansvarar för patientjournaler ska raderas ur registret fem år efter det att den i registret angivna
personen har avslutat sin verksamhet som självständig yrkesutövare, ansvarig chef,
patientombudsman eller registeransvarig.
Uppgifter om den person som producerar socialservice, socialservicens ansvarsperson,
registeransvarig och dataskyddsombudet kommer att tas bort från registret fem år efter att registret
har upphört med sin verksamhet.
Lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 14 a § (1549/2009)
Lagen om privat socialservice 29 § (922/2011)
Regelmässigt utlämnande av personuppgifter
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken har utöver
vad som föreskrivs någon annanstans i lagstiftningen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt
att överlämna uppgifter via ett tekniskt gränssnitt:
1. Till Folkpensionsanstalten uppgifter om en självständig yrkesutövare, ansvarig chef,
patientombudsman och producenter av privat socialservice som behövs för beviljande av
sjukförsäkrings-, pensions- och handikappförmåner samt uppgifter från
tjänsteproducenternas årligen utgivna verksamhetsberättelser för att utveckla
sjukförsäkringsersättningarnas taxor och ersättningssystemet.
2. Uppgifter som behövs för statistikföring vid Institutet för hälsa och välfärd om legitimerade
tjänsteproducenter, självständiga yrkesutövare och privata producenter av socialservice
samt uppgifter från tjänsteproducenternas årligen utgivna verksamhetsberättelser.
Därtill kan tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i ett offentligt datanät
offentliggöra och överlåta namn eller firmanamn på tillhandahållare av socialservice samt uppgifter
om deras servicesektor och alla verksamhetsenheters och verksamhetsställens adresser och
kontaktuppgifter. Om andra än självständiga yrkesutövare får det finnas även andra offentliga
uppgifter om företagsverksamheten i det offentliga datanätverket. En självständig yrkesutövare kan
dock förbjuda offentliggörande av sina adresser och kontaktuppgifter.
För överlåtelse av offentliga personuppgifter annanstans än i offentliga datanät tillämpas 16 § 3
mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Efter att tillhandahållare av
tjänster eller självständiga yrkesutövare meddelat att deras verksamhet upphör kan uppgifter som
berör dessa offentliggöras och överföras i offentliga datanät i högst tolv månader från datum för
anmälan om att verksamheten upphör anlänt till tillståndsmyndigheten.
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Myndigheten får utan hinder av sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet överlämna uppgifter om privatpersoners och företags affärshemlighet och finansiella
situation samt om någons personliga omständigheter till åklagar- och polismyndigheten för att
utreda ett brott och till en annan tillsynsmyndighet i syfte att utföra en tillsynsuppgift.
Lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 14 b (933/2019) och 15 § (670/2018)
Lagen om privat socialservice (922/2011) 30 och 31 § (939/2019)

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter får överlåtas utanför EU/EES-land på de villkor som fastställs i dataskyddslagen
(1050/2018).

Principer för skydd av registret
A. Manuellt material
Manuella datamaterial förvaras i ett låst utrymme och onödigt manuellt material kasseras
på rätt sätt.
B. Information som behandlas med hjälp av informations- och kommunikationsteknik
Tillgång till personuppgifter innehas endast av personer med tystnadsplikt som
auktoriserats av den personuppgiftsansvarige. Informationsnätverket och den IT-utrustning
som registret finns på skyddas av lämpliga administrativa, fysiska och informationstekniska
skyddsåtgärder (såsom åtkomstkontroll, verifiering och åtkomsträttigheter).

Den registrerades rättigheter
A. Rätt till tillgång
Enligt artikel 15 i EU 2016/679 har en registrerad rätt att få tillgång till personuppgifter om
honom eller henne. Begäran skall riktas till aktören i punkt 2.
B. Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten
Enligt artikel 77 i EU 2016/679 har en registrerad rätt att lämna in ett klagomål till
tillsynsmyndigheten via dataombudsmannens kansli om hen anser att behandlingen av
personuppgifter strider mot förordningen.
C. Rätt att kräva rättelse av uppgifter
Enligt artikel 16 i EU 2016/679 har den registrerade rätt att begära rättelse av felaktiga
uppgifter om hen själv i registret. Begäran skall riktas till aktören i punkt 2.
D. Enligt artikel 17 i EU 2016/679 har den registrerade rätt att utan onödigt dröjsmål få den
personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter om den registrerade. Begäran ska
riktas till aktören i punkt 2. Rätten att ta bort uppgifter tillämpas inte på lagstadgade
register.
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E. Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat
Enligt artikel 20 i EU 2016/679 har en registrerad rätt att överföra sina personuppgifter från
ett system till ett annat, förutsatt att behandlingen baseras på samtycke eller avtal och
utförs automatiskt. Den registrerade har också rätt att överföra sina uppgifter direkt från en
personuppgiftsansvarig till en annan, om det är tekniskt möjligt. Begäran ska riktas till
aktören i punkt 2. Rätten att överföra uppgifter från ett system till ett annat tillämpas inte på
lagstadgade register.

Personuppgiftsbiträden
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.
Regionförvaltningsverken
Folkpensionsanstalten
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