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      8.2.2021 

Socfinder Oy:n tietosuojaseloste 

Socfinderin palveluhaun tietojen tarkoitus on toteuttaa Tilaajan ja Toimittajan välisen palvelusopimuksen 
mukaiset tehtävät. Palveluhaussa käsitellyt tiedot ovat pääsääntöisesti julkista tietoa. Kuntien sosiaalialan 
ammattilaiset etsivät Socfinderista tietoa asiakkaille tarjottavista palveluista, joten palveluhaussa 
käsitellään sosiaalipalveluntuottajia koskevia tietoja. Palveluhaussa ei käsitellä asiakastietoja. 

Tässä selosteessa Toimittaja on palveluhakua tuottavaa Socfinder Oy.  Tilaaja on asiakasyhteisö, kuten 
kunta, kuntayhtymä, sosiaalipalveluiden tuottaja tai perhehoitaja. Mainitut Tilaajatahot ovat samalla 
henkilötietoja koskevien tietojen rekisterinpitäjiä.  Palveluhaun loppukäyttäjä on henkilö, jolle Tilaaja on 
valtuuttanut pääsyn palveluhakuun. Loppukäyttäjä on näin ollen rekisteröity henkilö. 

Tilaajana annat seuraavat henkilötiedot Socfinderille käsiteltäväksi: loppukäyttäjän nimen, 
sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Loppukäyttäjästä tallennetaan myös hänen organisaationsa 
(työnantajansa) nimi. Tilaaja on loppukäyttäjän henkilötietoja koskevan rekisterin pitäjä, sillä palvelun 
Tilaaja määrää kuka pääsee Socfinderiin. Rekisterin pitäjän velvollisuutena on informoida rekisteröityjä 
henkilötietojen käsittelystä.  

Socfinder Oy on henkilötietojen käsittelijä ja palvelun ylläpitäjä. Tietosuojaselosteen laatija on Socfinder Oy 
(y-tunnus 2781645-6, osoite Suurlohjankatu 2, 08100 Lohja). Tietosuojavastaavana toimii Hanna Pulkkinen 
(hanna.pulkkinen@socfinder.com/ puh. 0405504676). Tietosuojaseloste löytyy myös kotisivuiltamme. 

Tietosisällöt 
 

Sosiaalipalveluntuottajat vastaavat omista tiedoistaan. Socfinder valvoo tietojen ajantasaisuutta ja 
riittävyyttä. Tiedot ovat palvelun tilanneiden kuntien, palveluntuottajien (pl. hintatiedot), Socfinderin ja sen 
alihankkijoiden käytössä. 

Palveluita koskevat tiedot 

Palveluhaku sisältää palveluntuottajien yhteystiedot, palvelukuvauksen, osaamisalueet, 
kilpailutuspäätökset, viimeisimmän tarkastuskäynnin ajankohdan ja tarkastuksen suorittajan, palvelun 
aloittamispäivämäärän, asiakaspaikkojen kokonaismäärän, vapaana olevien asiakaspaikkojen määrän, 
vapautumassa olevien paikkojen määrän, mahdollisen tilapäisen ylipaikan, toimintayksikön 
sähköpostiosoitteen, omavalvontasuunnitelman (ei koske perhehoitoa), harrastusmahdollisuudet ja 
palvelun hinnan.  

Perhehoitoa tuottavat sijaisvanhemmat antavat Socfinderin käsiteltäväksi perheen nimen, postinumeron ja 
puhelinnumeron. Perhehoitoa koskevat tiedot tulevat vain perhehoitolaajennuksen tilanneiden kuntien, 
Socfinderin ja sen alihankkijoiden käyttöön. 

Henkilötiedot 

Henkilötiedot kerätään palvelunsopimuksessa lueteltujen toimintojen toteuttamiseksi. Kunnan tai 
sosiaalipalveluiden tuottajan yhteyshenkilö tilaa loppukäyttäjille käyttäjätunnukset palveluhakuun. Tilaaja 
luovuttaa Socfinderille loppukäyttäjän nimen, sähköpostin ja puhelin numeron. Tiedon luovutus perustuu 
oikeutettuun etuun, usein työsuhteeseen. Perhehoitajat ovat itse luovuttaneet tietonsa Socfinderille.  
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Loppukäyttäjien henkilötiedot eivät näy ohjelmiston käyttäjille. Poikkeuksena tästä on palveluntuottajan 
toimintayksikön sähköpostiosoite, mikäli se on samalla toimintayksikön työntekijän henkilökohtainen 
sähköpostiosoite.  

Palvelua koskevien ja henkilötietojen tietojen tallentamisen tarkoituksena on: 

• tarjota tietoa sosiaalipalveluista ja perhehoitajista kuntien sosiaalihuollon työntekijöille 

• tarjota palveluntuottajille ja sijaisperheille mahdollisuus ilmoittaa palveluistaan kunnille 

• asiakaspalvelu sopimuksen aikana 

• yhteydenotto tietojen tarkistamista varten 

• markkinointi 

• tuotekehitys 

• asiakaspalaute 
Näin voimme parantaa palveluhakua, mihin saattaa liittyä myös profilointia. 

Tietoja säilytetään palvelusopimuksen jatkumisen ajan. Sopimussuhteen päättyessä Toimittaja poistaa 
henkilötiedot ja muut tiedot, ellei Tilaaja ole tätä jo tehnyt.  

Tietoturva 
Socfinderilla on käytössä tekniset turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja 
katoamisen, tuhoutumisen, muutosten, luovuttamisen ja väärinkäytön varalta. Turvaamme, ettei 
henkilötietoja käsitellä luvattomasti tai laittomasti. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan työtehtävien 
yhteydessä sovitussa käyttötarkoituksessa. Henkilötietoja käsittelevät ovat sitoutuneet 
salassapitovelvollisuuteen. 

Loppukäyttäjä saa palveluhakuun henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Salasanan voi vaihtaa 
sisäänkirjautumisen yhteydessä. Salasana tulee vaihtaa määräajoin tietoturvallisuuden vuoksi. 
Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa kenellekään. Emme koskaan pyydä 
palveluhaun salasanaa tietojen käsittelyä varten. Emme luovuta henkilötietoja muille tahoille, poikkeuksena 
toimivaltaiset viranomaiset, joilla on siihen lakisääteinen oikeus. 

Nettilomakkeen kautta yhteystietonsa lähettävästä henkilöstä tulee yhteydenottajan nimi, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes henkilöön on oltu yhteydessä. 
Emme säilytä tietoa kotisivujen kautta lähetetyistä viesteistä, palautteista tai pyynnöistä.  

Mahdollisia palveluhakua tai Socfinderia koskevat tietoturvauhkaukset tai -hyökkäykset tulee ilmoittaa 
viipymättä Socfinderin tietosuojavastaavalle asiakastuki@socfinder.com. Ilmoituksesta tulee käydä esiin 
ilmoittajan organisaatio ja yhteystiedot, tietoturvarikkomuksen tyyppi eli mitä tietoa asia koskee, 
henkilötiedon luonne ja määrä sekä tietovuodon seurauksien vakavuus tai ennakoitu vakavuus. Toimittaja 
dokumentoi kaikki tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien kuhunkin tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, 
vaikutukset ja tehdyt korjaukset. 

Toimittajalla on oikeus käyttää toista tietojen käsittelijää alihankkijanaan tietojen käsittelyssä. Toimittajan 
käyttäessä alihankkijaa toimeksiantoa säädellään kirjallisella sopimuksella. Toimittaja vastaa alihankkijoiden 
toimista ja laiminlyönneistä suhteessa Tilaajaan. 

mailto:asiakastuki@socfinder.com
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Tietojen säilyttäminen 
 

Antamasi tiedot sijaitsevat EU alueella tietosuoja-asetusten noudattamisen vuoksi, eikä niitä siirretä EU 
alueen ulkopuolelle. Tiedot sijaitsevat AWS-pilvipalvelussa, jossa datan salassapito, eheys ja saatavuus ovat 
keskeisiä ominaisuuksia.  

Palvelimella on lokitukset, joista http- ja https-liikenteen tapahtumia ja tietoturvamurtoepäilyjä voi tutkia ja 
selvittää jälkikäteen. Socfinder.com-sivuston käytöstä syntyy palvelimelle lokitietoja, jotka sisältävät IP-
osoitteita.  

Palvelusopimuksia, jotka sisältävät yhteyshenkilön nimen, sähköpostiosoitteen, työnantajan 
puhelinnumeron ja työnantajan osoitteen, säilytetään Socfinderin tietokoneella.  

Säilytämme tietoja niin kauan kuin Tilaajan kanssa tehty sopimus on voimassa. Sopimuksen päättyessä 
poistamme kaikki Tilaajan tiedot ja niiden varmuuskopiot, ellei lainsäädännössä edellytetä Toimittajaa 
säilyttämään henkilötietoja.  

Socfinderilla on käytössä tietoturvatilinpäätös ja sisäiset tietoturvaohjeet. Mikäli tietosuojaamme tehdään 
merkittäviä muutoksia, niin ilmoitamme siitä, kun sovellettava laki niin edellyttää. Parannamme 
palveluitamme ja verkkosivujamme jatkuvasti, joten muutoksia tietosuojaan tehdään tarvittaessa myös 
ilman lakimuutoksista johtuvaa syytä. 


