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REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Nimi
1. Rekisterinpitäjä
Valtiokonttori, Kansalaispalvelut
Osoite
Sörnäisten rantatie 13, PL 50, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi
Nimi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskeTuomo Yliluoma
vissa asioissa
Osoite
Kansalaispalvelut/ Vahingonkorvauspalvelut
Sörnäisten rantatie 13, PL 50, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puhelinvaihde 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Rekisterin nimi

TIA- korvausjärjestelmän henkilörekisteri_ulkomaan matkavahingot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Valtiokonttorin hoitamien ulkomaan virkamatkoilla sattuneiden vahinkoasioiden
käsittely.
Rekisterin tiedot perustuvat lakiin valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen
korvaamisesta 11.8.2017/530.
Rekisterin tietoja käytetään mainitun lain mukaisen korvauslinjan ja korvauskäytännön yhdenmukaisuuden varmistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot: vahinkopäivä, tapahtumakuvaus, olosuhde, vahinkoluokka, turva (matkustaja vai matkatavara), diagnoosi, korvaustiedot.
Valittajan vaatimukset muutoksenhaussa, Valtiokonttorin vastine muutosvaatimukseen, Valtiokonttorin lisävastine muutosvaatimukseen
Muutoksenhakuasteen ratkaisu: valitus hylätty, asia palautettu, jätetty tutkimatta,
päätöstä muutettu, toimenpiteet;
Perustelut: tosiseikat ja tapahtumatiedot, sovelletut säännökset ja oikeuskäytäntö, johtopäätökset, esittelijä, päätöksentekoon osallistuneet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Valtiokonttorin hoitamien ulkomaan virkamatkoilla sattuneiden vahinkoasioiden
käsittely on määritelty laissa valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta 11.8.2017/530.
Valitustilanteessa tieto saadaan vahingoittuneen tai työnantajan valitukseen annetusta muutoksenhakuasteen (VakO) ratkaisusta.

7. Tietojen säännönmukaiset luokitukset ja luovutukset

Valtiokonttori on vahvistanut rekisterin suojaustavat ja määritellyt käyttöoikeudet
henkilötasolla. Rekisterin tietoja voi katsoa vain käyttöoikeuden ja salasanan
omaava Valtiokonttorin toimihenkilö.
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (21.5.1999/621) 24 §:n kohtien 23 ja 25 perusteella.
Verottaja
Verottajalle ilmoitetaan kuukausittain edellisen kuukauden aikana maksetut hautausavut. Tiedot menevät sähköisesti. Tietojen luovutus perustuu perintö- ja lahjaverolain (10.7.1998/507) 28 a §:ään.
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8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolella
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n alueiden ulkopuolelle.

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Vahinkoja koskevat asiakirjat säilytetään työpisteessä sekä päätearkistossa. Tiloihin pääsy edellyttää kulkuoikeutta.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Korvausjärjestelmää käytetään suojattujen yhteyksien kautta. Tiedonsiirto tapahtuu suojattujen yhteyksien kautta. Sovellukset ovat salasanasuojattuja. Sovelluspalvelimet on sijoitettu käyttöpalvelutoimittajien tiloihin.
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