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Nimi

Rekisterin pitäjä

Virtain kaupunki, sivistyslautakunta
Osoite
PL 85, 34801 Virrat
käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 VIRRAT
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puhelin: vaihde (03) 485 111

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Virtain kaupunki
Sivistystoimenjohtaja
Tuula Jokinen
Virtaintie 26
34800 VIRRAT
(044) 7151260
Tietosuojavastaava
Heli Salmi
(044) 7151217

3
Rekisterin nimi

VAIKUTTAVAN ELÄMÄNTAPAOHJAUKSEN REKISTERI

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Vaikuttavan elämäntapaohjauksen/hyvinvointityön kannalta tietojen
kerääminen yhdeksi rekisteriksi.
Keskeinen lainsäädäntö:






Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Kansanterveyslaki 66/1972
Tietosuojalaki 1050/2018
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä
tiedonhallintatavasta 2 luku (1030/1999)

5
Rekisterin
tietosisältö

Elämäntapaohjausta antavien palveluntuottajien palveluun ja
palveluntuottamiseen liittyvät tiedot:
-

nimi ja yhteystiedot
palvelut sekä niiden hinnat ja saatavuus
kuvaus siitä, kenelle palvelu sopii ja mitä se edellyttää

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ja/tai hänen edustajansa
ilmoittamien tietojen perusteella.
Väestötietolain 29§: väestötietojärjestelmästä saadaan tarvittaessa
henkilötietoja.
Keskeinen lainsäädäntö:




7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 3-4 luku
(812/2000)
laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä 3 luku (159/2007)
laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 4-7 luku (621/1999)

Asiakaslain mukaisesti yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille
tahoille asiakkaan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen
perusteella. Asiakas ilmaisee suostumuksensa tietojen luovutukseen antamalla
tiedot rekisteriin ja voi koska tahansa pyytää ne poistettaviksi. Jos henkilöllä ei
ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa
hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
Tietoja luovutetaan valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja
tilastotarkoituksia varten. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan luvalla
eri sidosryhmille (esim. neuvola, kasvatus- ja perheneuvola, moniammatillinen

työryhmä, koulu, sosiaalityö, ).
Keskeinen lainsäädäntö:







8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 3-4 luku
(812/2008)
laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä 3 luku (159/2007)
laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 4-7 luku (621/1999)
tietosuojalaki 1050/2018
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
sosiaalihuoltolaki 1301/2014)

Henkilötietojen luovutukseen Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin tarvitaan
pääsääntöisesti asiakkaan suostumus. Lisäksi tulee varmistaa tietosuojan
riittävä taso sen maan osalta, johon tietoja siirretään. Tarkemman määräykset
annetaan henkilötietolaissa.
Keskeinen lainsäädäntö: henkilötietolaki 5 ja 8 luku (523/1999)
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Tiedot ovat julkisia ja internetissä kaikkien luettavissa.

Rekisterin
suojauksen
periaatteet
10

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artikla 15.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei ja mitä
henkilötietoja hänestä on tallennettu. Virtain kaupunki toimittaa rekisteröidyn
pyynnöstä tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen
toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi
pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen
monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.
Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä
pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin
kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen
perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntö esitetään toistuvasti,
kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset
kustannukset tai kieltäytyä kokonaan antamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa
kaupunki osoittaa pyynnön ilmaisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.
Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus.
Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi
mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
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Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Tietosuoja-asetuksen 16 ja 17 artiklojen mukaan rekisterinpitäjän on ilman
aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto.
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja se toimitetaan Virtain kaupungin
korjauspyynnön käsittelystä päättävälle vastuuhenkilölle (Virtain
sivistystoimen johtaja).
Keskeinen lainsäädäntö: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artikla 16
ja 17
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Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän toimintaan ei liity rekisteröityä koskevaa suoramainontaa,
etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia.

