TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

19.4.2016

Nimi

Lieksan kaupunki
Osoite

Rantalantie 6
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

81700 Lieksa
Nimi
2
Räty-Ignatius
Yhteyshenki- Riikka
Osoite
lö rekisteriä Timitrantie 3
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
81720 Lieksa

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

-asiakkaan nimi, henkilötunnus
-perhetiedot, siviilisääty
-pankki- ym. yhteystiedot
-päätöksenteon pohjaksi tarvittavat tiedot
-vireillepano- ja päätöstiedot kuntouttavasta työtoiminnasta
-päätökset maksettavista toimintarahoista sekä matkakorvauksista
-kuntouttavan työtoiminnan sopimus
-asiakaskertomus
-aktivointisuunnitelma
-kirjallinen palaute kuntouttavan työtoiminnan jaksosta
-ilmoitus pääluottamusmiehelle
-tilastointi

6
Säännönmukaiset tietolähteet

-asiakkaan ilmoittamat tiedot
-väestörekisteri
-Soky-rekisteri
-kuntouttavan työtoiminnan toimipisteen edustajan antamat tiedot
-työvalmentajan antamat tiedot
-työvoima- ja elinkeinotoimiston antamat tiedot sekä asiantuntijoina toimivien kunnan
terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin antamat tiedot (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001
12 §, 5§)
-tietojen saantioikeus (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 20-21§)
-asiakkaan antaman suostumuksen perusteella tai hänen laillisen edustajan nimenomaisella
suostumuksella

Kuntouttavan työtoiminnan mukaisten tehtävien hoitaminen.
Asiakassuhde
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:
-Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189 / 2001)
-Laki toimeentulotuesta (1492/1997)
-Sosiaalihuoltolaki (710/1982)
-Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
(812/2000)

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Sosiaalihuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus (Laki
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 14 §, Laki viranomaisen toiminnan
julkisuudesta 621/1999 22, 24§).
Rekisteritietoja voidaan luovuttaa asiakkaan tai tämän laillisen edustajan vapaaehtoisella, yksilöidyllä
kirjallisella suostumuksella. Asiakas tai hänen laillinen edustajansa voi milloin tahansa peruuttaa
suostumuksen. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 16 §, Laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 29 §).
Ilman asiakkaan suostumusta tietoja voidaan luovuttaa sosiaalihuollon asiakaan asemaa ja oikeuksia
koskevan lain 17-18 §:ien tai muun erityislainsäädännön mukaan.
Aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistuvalla työ- ja elinkeinotoimistolla sekä suunnitelmaa
laadittaessa asiantuntijoina mahdollisesti käytettävillä kunnan terveyskeskuksella tai
sairaanhoitopiirillä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen
aktivointisuunnitelman laatimiseksi asiakasta koskevat välttämättömät tiedot. (Laki kuntouttavasta
työtoiminnasta 189/2001 12§, 5§ 1 mom., 8§ 4 mom.)
Ilmoitus pääluottamusmiehelle (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 16§
Kuntouttavan työtoiminnan järjestämispaikalle:
-kuntouttavan työtoiminnan kuvaus, toiminnan järjestämispaikka
-kuntouttavan työtoiminnan päivittäinen ja viikottainen kesto
-kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohta ja pituus
Tietoja luovutetaan tilastointia varten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.
Rekisterinpitäjä voi myöntää luvan tietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta varten (Laki
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 28 §).

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

-asiakirjoja säilytetään asiakaskansioissa
-asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan
-arkistoon viedyt asiakirjat säilytetään lukitussa arkistossa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

-käyttöoikeudet annetaan tehtäväkohtaisesti. Oikeus käyttöoikeuteen päättyy työ/virkasuhteen
päättyessä.
-työntekijöillä on verkkoon ja ohjelmiin henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat
-asiakastietojen käyttöä valvotaan
-asiakasrekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä

10
Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot. Pyynnöstä annetaan
kirjalliset kopiot.
Tarkastusoikeuden ja kopioiden saaminen on ilmaista, mikäli tarkastamisesta on kulunut yli vuosi.
(Henkilötietolaki 523/1999 26 §). Maksullisten tietojen antamisen korvaukset määrittyvät johtokunnan
päätöksellä.
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti erillisellä lomakkeella ja osoitetaan
Tiedot antaa asiakkaan asiaa hoitava henkilö sosiaalipalvelujohtajan ohjeiden mukaisesti.
Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan tarvittaessa ennen tietojen antamista.
Tarkastusoikeus voidaan evätä Henkilötietolain 523/1999 27 §:n mukaisin rajoituksin.
Kieltäytymistodistuksen antaa tarvittaessa
Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

11
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
Oikeus vaatia oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta
tiedon
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 523/1999 29 §).
korjaamista
Rekisteritietojen korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti erillisellä lomakkeella ja osoitetaan
sosiaalipalvelujohtaja Soile Syrjäläinen, Rantalantie 6, 81720 Lieksa
Korjaukset tekee asiakkaan asiaa hoitava henkilö sosiaalipalvelujohtajan ohjeiden mukaisesti.
Korjaus tehdään siten, että virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään taustatietoihin siten, että
sekä virheellinen että korjattu merkintä on myöhemmin luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, asema ja
päiväys tulee ilmetä asiakirjasta.
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus
Henkilötietolain 523/1999 29 §:n mukaisesti. Kieltäytymistodistuksen antaa
Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

