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1 

Registrets namn Handikapptjänsternas klientregister  

2 

Personuppgifts-

ansvarig 

Namn 

Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgsnämnden 

Adress 

PB 20, 02401 KYRKSLÄTT 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon tjänstetid, e-postadress) 

växel (09) 29671 

3 

Registrets 

ansvarsperson 

Befattningsbeteckning 

Ledande socialarbetaren, handikapptjänster 
 

4 

Registrets 

kontaktperson 

Befattningsbeteckning 

Ledande socialarbetaren, handikapptjänster 

Adress 

PB 20, 02401 KYRKSLÄTT 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon tjänstetid, e-postadress) 

växel (09) 29671 

5 

Kommunens 

dataskyddsombud 

Befattningsbeteckning 

Kommunens dataskyddsombud 

Adress 

PB 20, 02401 KYRKSLÄTT 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon tjänstetid, e-postadress) 

tietosuojavastaava@kirkkonummi.fi 

Redigerad 

8.5.2018  



6 

Förvaringstid för 

personuppgifter 

som ingår i 

personregistret 

Kommunens klient- och patientdatasystem används av myndigheter och en person kan 

inte begära avlägsnande av uppgifter om honom/henne. Personuppgifterna förvaras i 

enlighet med kommunens informationsstyrningsplan och lagen om klienthandlingar 

inom socialvården (254/3025). 

7 

Ändamål och 

grund för 

behandlingen av 

personuppgifter 

Ändamålet med behandling av personuppgifter är givande av handikapptjänster och 
tjänster för utvecklingsstörda till en person som på grund av skada eller sjukdom under 
långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal 
livsföring eller som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom 
eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner och som 
inte med stöd av någon annan lag kan få den service de behöver.  (Lagen om service 
och stöd på grund av handikapp 2 § och lagen angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda 1 §)  
 
De handikappade skall ges rehabiliteringshandledning och anpassningsträning samt 
annan service som behövs för att syftet med denna lag skall nås.  Sådan service kan 
även ges en nära anhörig till en handikappad eller den som har omsorg om honom 
eller annars står honom nära. 
 
Kommunen ska ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice, dagverksamhet, 
personlig assistans och serviceboende för en gravt handikappad som på grund av sitt 
handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de 
funktioner som hör till normal livsföring.  Kommunen har dock inte särskild skyldighet 
att ordna serviceboende eller personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om den gravt 
handikappade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.  (Lagen om 
service och stöd på grund av handikapp 8 §) 
 
Tjänsterna för utvecklingsstörda omfattar bl.a. undersökning, som omfattar de 
medicinska, psykologiska och sociala utredningar, hälsovård, behövlig handledning, 
rehabilitering och funktionell träning, ordnande av arbetsterapi och bostäder samt 
ordnande av hjälpmedel och hjälpmaterial för personligt bruk. (Lagen angående 
specialomsorger om utvecklingsstörda 2 §) 
 
Registrets användningsändamål är utförande av dessa tjänster för handikappade och 
utvecklingsstörda. Registret används dessutom för planering av tjänster och 
forsknings- och statistikändamål. 
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Registrets innehåll 

Uppgifter lagrade i klientdatasystemet (Pro Consona) 
- Klientens namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, bakgrundsinformation / 

diagnos 
- Vårdnadshavarnas och eventuella skötares personuppgifter och 

kontaktuppgifter 
- Fattade beslut, eventuella omplaceringar, betalningshändelser, rapporter, 

planer, normberäkningar och tjänster. 
 
Manuellt lagrade uppgifter 

- I de klientspecifika mapparna förvaras bl.a. klientens ansökningar med bilagor 
som undertecknats för hand, samtycken samt andra dokument i pappersform 
 

Delregister: Färdtjänstkortsystem (Likuma) 
- Färdtjänstkortklientens namn, personbeteckning, adress och eventuellt 

telefonnummer 
- Beslutets nummer och datum 
- Lag som beslutet baserar sig på (handikappservicelagen eller socialvårdslagen) 
- Beslutets giltighetstid (fortlöpande eller om på viss tid även datum då det 

upphör) 
- Reserättens typ (resor för att uträtta ärenden och rekreationsresor, arbets- och 

studieresor) 



- Reserätt (resornas antal/mån. och återstående resor för det pågående 
månaden) 

- Kortets beställningsdatum och personen som fattat beslutet (socialarbetare) 
- Hjälpmedel som klienten använder (t.ex. rollator, rullstol) 
- Handikappets natur (t.ex. synskada, hjärtsjukdom osv.) 
- Eventuellt service- och invatillägg 

 
Dessutom framgår följande om resor som körts med kortet: 

- Datum, körningens längd och klocktid då den enskilda resan skett 
- Resans längd i kilometer 
- Belopp och självrisk 
- Service- och invatillägg samt väntetid 
- Taxins mätarnummer och kvittots nummer 

 
Delregister: Kontaktuppgifter till klienter med personlig assistans och deras assistenter 
(excel) 

- Namn och adress för klienten som verkar som arbetsgivare 
- Namn, telefonnummer, e-postadress och postadress för personen som fungerar 

som assistent 
- Beviljat timantal för personlig assistans 
- Uppgift om vem som fungerar som arbetsgivarens assistent 
- Uppgift om vem som fungerar som assistentens arbetsgivare 
- Relevanta uppgifter som påverkar assistentens arbete 
- Uppgift om personen som fungerar som assistent är en anhörig 
- Serviceproducenten som besöker klienten (köpta tjänster) 

 
Delregister: Arbets- och dagverksamhetens verksamhetsarvoden och 
måltidsersättningar 

- Klientens grunduppgifter inklusive personens namn, personbeteckning, adress, 
familjerelationer 

- Serviceplan 
 
Delregister: Stödpersonsregister 

- Stödpersonens namn och kontaktuppgifter 
- Bankkonto dit bidraget betalas 
- Namnet på personen som assisteras 

 

9 

Regelmässiga 

källor som 

används för 

registret 

Uppgifterna fås av och upprätthålls på basis av uppgifterna som fås av klienten 
och/eller dennas representant och de uppgifter som uppstår i verksamhetsenheten. 
 
Personens uppgifter kan fås av myndigheter och andra instanser antingen med 
klientens skriftliga samtycke eller på grundval av bestämmelsen i den uttryckliga lagen. 
Uppgifterna begärs alltid i första hand av klienten själv. Klientens basuppgifter fås från 
befolkningsdatasystemet. 

10 

Regelmässig 

överlåtelse av 

uppgifter 

I regel överlåts inte uppgifter från registret. 

11 

Översändning av 

uppgifter utanför 

EU eller EES 

Översändning av uppgifter utanför EU eller EES sker inte. 

12 

Principer för 

skyddet av 

registret 

Registeruppgifterna är sekretessbelagda. Arbetstagarna som behandlar eller tittar på 
uppgifterna har sekretess och tystnadsplikt. Dessa skyldigheter fortsätter också efter 
att anställningsförhållandet upphört. Tillgång till elektroniska system begränsas enligt 
användarnas uppgifter och roll. Lösenorden till systemen ska bytas ut regelbundet. Då 
anställningsförhållandet upphör passiveras användningsrättigheterna. 
 
A. Manuellt material 



Materialen bevaras i låsta utrymmen och arkiveras i enlighet med arkivlagen och -
förordningen. 
 
B. Uppgifter som behandlas med ADB 

Anordningarna och programmen som Kyrkslätts kommun upprätthåller och använder 
är skyddade och säkerställda i enlighet med datasäkerhetsbestämmelserna.  
 
Handlingarna som kompletterar klientdatasystemet förvaras på en skyddad 
nätsverksenhet, till vilken endast arbetstagare till vars arbetsuppgifter 
användningen/uppföljningen av dessa uppgifter hör, har tillgång. 

 

13 

Förekomst av 

eventuellt 

automatiskt 

beslutsfattande 

Nej 

14 

Rätt till tillgång till 

uppgifter 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till de 

personuppgifter som berör honom/henne själv, dvs. granska de uppgifter om 

honom/henne som lagrats i personregistret. Begäran om tillgång ska skriftligen 

tillställas registrets kontaktperson till Kyrkslätts kommuns registratur eller personligen 

genom besök till kommunens servicekontor på Ervastvägen 2 i Kyrkslätt under 

tjänstetid.  

Rätten till tillgång genomförs i huvudsak inom fyra veckor från det att begäran har 

framförts. 

15 

Rätt att kräva 

rättelse av en 

uppgift 

Var och en har rätt att kräva rättelse av felaktig uppgift i personregistret. 

En oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad uppgift rättas, raderas eller kompletteras på 
eget initiativ eller på yrkande av klienten. Den registrerade ska framställa sin yrkan på 
rättelse skriftligt. I begäran ska framföras vilken uppgift som man exakt kräver att ska 
rättas och på vilket sätt. Begäran kan tillställas den som sköter ärendet. Ledaren för 
resultatenheten eller resultatområdet ifråga beslutar om korrigeringen av uppgiften. 
 
Uppgiften rättas utan oskäligt dröjsmål. Om rättelse av uppgiften förvägras, ges 
klienten ett skriftligt intyg över förvägran och klienten har rätt att föra ärendet till 
behandling hos dataombudsmannen på adressen: Dataombudsmannens byrå, PB 315, 
00181 Helsingfors  

16 

Rätt att återta 

samtycke 
Den registrerade kan inte förbjuda användningen av uppgifter i myndighetsverksamhet.  

17 

Den registrerades 

övriga rättigheter 

som hänför sig till 

behandlingen av 

personuppgifter 

Den registrerade kan inte förbjuda användningen av uppgifter i myndighetsverksamhet. 

Uppgifterna i registret överlåts inte utanför myndighetsbruk, såsom för direkt 

marknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar eller 

släktforskning. 

18 

Den registrerades 

besvärsrätt hos 

tillsynsmyndighet 

Den registrerade har rätt att framställa besvär hos tillsynsmyndigheten i anslutning till 

behandling av personuppgifter. 

19 

Övrig information 
Dataskyddsbeskrivningen gällande personregistret finns till påseende på kommunens 

webbplats (www.kyrkslatt.fi/dataskydd) samt tillgängligt i kommunens servicekontor 

(Ervastvägen 2, Kyrkslätt) under tjänstetid. 



20 

Registerförvaltning 

Vård- och omsorgsnämnden använder beslutanderätt som gäller registret.   

Registrets ansvarsperson ombesörjer: 

 definieringen av registrets innehåll och användningsändamål 

 principerna och praxisen med vilka användningsrättigheterna beviljas, 
informerandet av den registrerade, genomförande av granskningsrätt, 
korrigering och överlåtelse av uppgifter. 

 


