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1. Suostumuksen antajan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Suostumusasiakirjan sisältö
Tämä suostumusasiakirja koskee kuntoutuksen yhteydessä kerättävien tietojen luovuttamista Kelaan, näiden
tietojen käyttöä raportointi-, tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin sekä tietojen antajan tietoturvaa ja oikeuksia.
Asiakirjaan merkitään kuntoutujan suostumus tietojen luovuttamiseen ja tietojen käyttöön asiakirjassa määritellyissä
tarkoituksissa.

Tiedon keruu, hallinnointi, käyttö ja luovuttaminen
Kuntoutuksen hyötyä koskevassa raportoinnissa kerätään arviointitietoa kuntoutujilta ja palveluntuottajilta.
Raportointia varten näihin tietoihin liitetään kuntoutusratkaisua koskevia tietoja sekä kuntoutujan terveydentilan
ja toimintakyvyn kannalta merkityksellisiä rekisteritietoja.
Nämä kuntoutuksen tuloksellisuuden raportoinnin tietosuojaselosteessa mainitut yhdisteltävät tiedot ovat seuraavat:
• Väestörekisterikeskuksen väestörekisteritiedot
• Kelan rekisterien sairautta, vammaa, työkyvyttömyyttä, opiskelua ja työttömyyttä koskevat tiedot
• Eläketurvakeskuksen eläke-, ansainta- sekä tilasto- ja tutkimusrekisterin eläke-etuuksia ja työssäoloa koskevat tiedot
Kela kerää, hallinnoi ja säilyttää pysyvästi kuntoutuksen arviointitietoja ja niihin liitettyjä tietoja. Kela voi
käyttää ja luovuttaa tietoja myöhemmin muuhun kuntoutukseen liittyvään tilastointiin ja tutkimukseen.

Kuntoutuksen hyötyä koskevan raportoinnin hallinnointi
Kansaneläkelaitos
Etuuspalvelujen lakiyksikkö
Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus
Kuntoutuspalvelujen ryhmä
Pitäjänmäen toimitalo
Käyntiosoite: Höyläämötie 1a B, 00380 HELSINKI
Postiosoite: PL 80, 00056 HELSINKI
Vaihde: 020 63 411
Sähköposti: tulos@kela.fi

Tietojen antajan tietoturva ja oikeudet
Tiedot annetaan suostumuksen perusteella. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, ja siitä voi myös
kieltäytyä. Jos suostumusta ei anneta, arviointitietoja ei toimiteta Kelaan. Annetun suostumuksen voi
peruuttaa milloin tahansa myöhemmin syytä ilmoittamatta, eikä sillä ole vaikutusta Kelalta myönnettyyn
kuntoutukseen tai muihin Kelan etuuksiin nyt tai tulevaisuudessa. Suostumuksensa peruuttaneen tiedot
poistetaan rekisteristä, eikä niitä enää käytetä uusissa raporteissa ja tutkimuksissa.
Kuntoutuksen arviointitiedot tulevat Kelaan ja säilytetään Kelassa tunnisteellisina. Luovutettaessa tietoja
kuntoutusta koskevaan tilastointiin tai tutkimuksiin henkilötunnisteita ei luovuteta Kelasta milloinkaan ilman
henkilön antamaa lupaa. Näin yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa pelkän luovutetun materiaalin perusteella.
Jokaisella tietoja antaneella on pyynnöstä oikeus saada tietää, säilytetäänkö hänen arviointitietojansa
kuntoutuksen tuloksellisuuden raportoinnin rekisterissä sekä mikä on säilyttämisen peruste (suostumus).
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Seuraava sivu

2. Suostumus
Suostumus koskee
• minusta kuntoutuksen ja siihen liittyvän seurannan aikana kerättäviä tietoja
• yllä mainittuihin tietoihin liittyviä ja liitettäviä rekisteritietoja.
Suostumukseni kattaa seuraavat asiat:
• Tietojani voidaan kerätä, säilyttää ja käsitellä kuntoutusta koskevassa tilastoinnissa ja tutkimuksessa.
• Tietoihini voidaan yhdistää Kelan rekisteritietojen lisäksi tietoja muilta rekisterinpitäjiltä.
• Tietojani voidaan luovuttaa kuntoutusta koskevaan tutkimukseen, jonka julkaisuista minua ei voida
tunnistaa. Luvan tutkimukseen antaa Kela. Jos tutkimuksessa halutaan lisäksi käyttää rekisterissä
olevia Eläketurvakeskuksen tietoja, tutkijan on haettava niiden käyttöön erillinen lupa Eläketurvakeskukselta.
Olen tutustunut tämän lomakkeen liitteeseen ”Kuntoutuksen hyödyn arviointia koskevan tiedon
luovuttaminen Kelaan sekä tietojen käyttö raportointi-, tutkimus- ja tilastointitarkoituksissa”. Minulla
on ollut mahdollisuus saada lisätietoja asiasta ja riittävästi aikaa harkita suostumustani.
Suostun luovuttamaan asiakirjassa määritellyt tietoni edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ymmärrän,
että suostun allekirjoituksellani luovuttamaan kuntoutuksen arviointitiedot Kelalle siten, että niitä
voidaan käyttää raportoinnissa sekä kuntoutusta koskevassa tilastoinnissa ja tutkimuksessa.
Minuun voidaan olla yhteydessä ja tiedustella mahdollisuuttani osallistua haastattelu- tai
kyselytutkimuksiin.

3. Vahvistan suostumukseni allekirjoituksella
Päiväys

Suostumuksen antajan allekirjoitus

4. Suostumuksen vastaanotto
Vastaanottaja

Vastaanottajan nimen selvennys

Palveluntuottajan nimi

Alkuperäinen allekirjoitettu suostumus toimitetaan säilytettäväksi Kelaan.
Kopio suostumuksesta ja alkuperäinen suostumusasiakirjan liite annetaan suostumuksen antajalle.
Suostumusasiakirjan liite – Kuntoutuksen hyödyn arviointia koskevan tiedon luovuttaminen Kelaan sekä tietojen käyttö
raportointi-, tutkimus- ja tilastointitarkoituksissa. Liitteen löydät www.kela.fi/tietojen-toimittaminen
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Lomakkeen alkuun

