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Sinulla on oikeus tietää, miten tietojasi käsitellään 

1. Sinulla on oikeus palveluun ja hoitoon. 

Sinulla on oikeus saada sellaista hoitoa ja palvelua, jotka vastaavat sinun tarpeitasi ja toiveitasi. 

Palvelu voi olla esimerkiksi asioiden tai terveyden hoitamista. 

2. Sinusta kirjataan tietoja hoitoasi varten. 

Kun tulet asiakkaaksi, työntekijä kirjaa ylös tietoja esimerkiksi terveydestäsi. 

Tietoja tarvitaan siksi, että sinua voidaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Sinulla on oikeus olla mukana suunnittelemassa hoitoasi ja tekemässä sinua koskevia päätöksiä. 

3. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus pitää tietosi salassa. 

Sinun asioistasi puhutaan vain sellaisten henkilöiden kanssa, jotka hoitavat sinua tai asioitasi. 

Vain heillä on oikeus lukea tietojasi. 

Jokaisella työntekijällä on siis salassapitovelvollisuus ja vaitiolovelvollisuus. 

4. Sinä annat suostumuksen lukea tietojasi. 

Lain mukaan työntekijällä täytyy olla lupa lukea asiakkaan tietoja. 

Sinä päätät, kenelle työntekijä saa kertoa asioistasi. 

Voit myös muuttaa mieltäsi. 

Viimeistään kun täytät 18 vuotta, saat itse päättää, saavatko vanhempasi lukea tietojasi. 

5. Tietojasi ei saa lukea kuka tahansa. 

Tietosuojavastaava valvoo sitä, kuka sinun tietojasi lukee. 

Sinulle kerrotaan, jos joku ulkopuolinen on lukenut tietojasi. 

6. Sinulla on oikeus omiin tietoihisi. 

Sinulla on lupa lukea, mitä sinusta kirjoitetaan. 

Jos haluat lukea omia tietojasi, voit pyytää niitä yksikkösi johtajalta. 



 

 

 

7. Virheelliset tietosi korjataan. 

Sinun tietojesi täytyy olla oikein. 

Jos huomaat tiedoissasi virheitä, ilmoita siitä työntekijälle. 

Virheelliset tiedot korjataan heti. 

8. Rajoitustoimenpiteistä kerrotaan vanhemmille ja sosiaalityöntekijälle. 

Rajoitustoimenpide on tilanne, jossa työntekijä puuttuu toimintaasi. 

Rajoitustoimenpiteitä ovat esimerkiksi kiinnipitäminen ja asukkaan sulkeminen omaan 

huoneeseensa. 

Rajoitustoimenpiteitä tehdään tarvittaessa kehitysvammaisten erityishuollossa ja lastensuojelussa. 

Jos sinulle on tehty rajoitustoimenpiteitä kehitysvammaisten erityishuollossa, niistä ilmoitetaan 

huoltajalle ja sosiaalityöntekijälle joka kuukausi. 

Lastensuojelussa rajoitustoimenpiteistä ilmoitetaan vanhemmille ja sosiaalityöntekijälle heti. 

9. Pyydä apua ongelmatilanteissa. 

Jos oikeutesi eivät toteudu, voit pyytää apua 

• oman yksikkösi johtajalta 

• tietosuojatyöryhmältä 

• tietosuojavastaavalta. 

Tietosuojatyöryhmän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot saat oman yksikkösi johtajalta. 

Jos oikeutesi eivät toteudu ja tarvitset lisää apua, ota yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

Voit ottaa yhteyttä toimistoon osoitteessa www.tietosuoja.fi 

Voit myös lähettää postia osoitteeseen 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 315, 00180 Helsinki. 

http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/
www.tietosuoja.fi
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1. Sinulla on oikeus palveluun ja hoitoon. 

Sinulla on oikeus saada sellaista 
hoitoa ja palvelua, jotka vastaavat 
sinun tarpeitasi ja toiveitasi. 

Palvelu voi olla esimerkiksi asioiden tai terveyden hoitamista. 
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2. Sinusta kirjataan tietoja hoitoasi varten. 

Kun tulet asiakkaaksi, työntekijä kirjaa ylös 
tietoja esimerkiksi terveydestäsi. 

Tietoja tarvitaan siksi, että sinua voidaan 
hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Sinulla on oikeus olla mukana suunnittelemassa hoitoasi 
ja tekemässä sinua koskevia päätöksiä. 
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3. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus pitää tietosi salassa. 

Jokaisella työntekijällä on siis 
salassapitovelvollisuus ja 
va itiolovelvol lisu us. 

Sinun asioistasi puhutaan vain sellaisten henkilöiden kanssa, 
jotka hoitavat sinua tai asioitasi. 
Vain heillä on oikeus lukea tietojasi. 
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§ 4. Sinä annat suostumuksen lukea tietojasi. 

lukea asiakkaan tietoja. 
Lain mukaan työntekijällä täytyy olla lupa Sinä päätät, kenelle työntekijä saa kertoa asioistasi. 

X 
Voit myös muuttaa mieltäsi. 

18 

Viimeistään kun täytät 18 vuotta, saat itse päättää, 
saavatko vanhempasi lukea tietojasi 

© Diakonissalaitos 



5. Tietojasi ei saa lukea kuka tahansa. 

Tietosuojavastaava valvoo sitä, 
kuka sinun tietojasi lukee. 

---------------------------------------••iiiiiiiiiiiiiii••----

Sinulle kerrotaan, jos joku ulkopuolinen on lukenut tietojasi. 
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6. Sinulla on oikeus omiin tietoihisi. 

Sinulla on lupa lukea, mitä sinusta kirjoitetaan. 

Jos haluat lukea omia tietojasi, voit pyytää niitä yksikkösi johtajalta. © Diakonissalaitos 



7. Virheelliset tietosi korjataan. 

Sinun tietojesi täytyy olla oikein. 

Jos huomaat tiedoissasi virheitä, 
ilmoita siitä työntekijälle. 
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8. Rajoitustoimenpiteistä kerrotaan vanhemmille ja sosiaalityöntekijälle. 

§ 

Rajoitustoimenpide on tilanne, jossa työntekijä puuttuu toimintaasi. 
Rajoitustoimenpiteitä ovat esimerkiksi kiinnipitäminen ja 
asukkaan sulkeminen omaan huoneeseensa. 

Rajoitustoimenpiteitä tehdään tarvittaessa 
kehitysvammaisten erityishuollossa ja lastensuojelussa. 

Jos sinulle on tehty rajoitustoimenpiteitä kehitysvammaisten 
erityishuollossa, niistä ilmoitetaan huoltajalle ja 
sosiaalityöntekijälle joka kuukausi. 

Lastensuojelussa rajoitustoimenpiteistä ilmoitetaan vanhemmille ja sosiaalityöntekijälle heti. © Diakonissalaitos 
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9. Pyydä apua ongelmatilanteissa 

Jos oikeutesi eivät toteudu, voit pyytää apua 
• oman yksikkösi johtajalta Tietosuojatyöryhmän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 
• tietosuojatyöryhmältä saat oman yksikkösi johtajalta. 
• tietosuojavastaavalta. 

www.tietosuoja.ÿ Jos oikeutesi eivät toteudu ja tarvitset lisää apua, 
ota yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon. 
Voit ottaa yhteyttä toimistoon osoitteessa 
˜˜˜°˛˝˙˛ˆˇ˘ˆ��°�. 

Voit myös lähettää postia osoitteeseen 
�˝˙˛ˆˇ˘ˆ�����˛˘˘˛˙˛˘��˛ˆ˝�˝ˇ˛ˆ 
� � ��� ���˙�ˇ˝��˝. 
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