
 

  Henkilötietojen oikaisupyyntö 
  Eu-tietosuoja-asetus, Artikla 16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyyntö tehdään henkilöstä, jonka tietoja halutaan oikaista. Rastita mitä palvelua oikaisupyyntö koskee. Tietosuojaselosteet  
löytyvät mm. kunnan nettisivuilta osoitteesta https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet/   
Sosiaali- ja terveyspalveluihin on omat lomakkeensa.  
 
Sivistyspalvelut  Tekniset palvelut  Muut 

☐    Kansalaisopisto  ☐  Pysäköinninvalvonta  ☐   Tontinvuokrat  

☐    Kirjasto   ☐  Venepaikat   ☐   Talouspalvelut 

☐    Koulutoimen henkilörekisterit ☐  Vesilaskutus 

☐   Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut ☐  Rakennusluvat 

☐   Opiskeluhuolto     

☐   Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri Ympäristöterveyspalvelut   

☐   Yksityiset perhepäivähoitajat ☐   Eläinlääkintä   

   ☐   Terveysvalvonta   

 
 ☐ Muu, mikä? __________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yksilöikää mahdollisimman tarkasti, missä palvelussa tai sen osassa olevaa henkilötietoanne tulee oikaista tai täydentää: 

 

Huoltajan / edunvalvojan nimi   Henkilötunnus  Puhelinnumero 

 

Postiosoite    Postinumero ja postitoimipaikka 

 

Sukunimi, Etunimet   Henkilötunnus  Puhelinnumero 

 

Aika ja paikka    Allekirjoitus 

Rekisterinpitäjän toimenpiteet, saapumispäivä 

Vaadin seuraavat tiedot oikaistavaksi (oikaistava tieto ja ehdotettu sanatarkka muutos) 

Vaadin seuraavat tiedot täydennettäväksi ☐  Poistettavaksi ☐  (huom! merkitse kummastako kyse) 



 

 Ohjeita 
   
 
 

 
 
 
Lisätietoja henkilötietojen oikaisemiseen ja täydentämiseen  
 
Eu:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä 
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot (artikla 16). 
 
Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava, tai täydennettävä rekisterissä oleva ja 
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  
 
Henkilötietojen oikaisupyyntö tehdään toimittamalla allekirjoitettu lomake postitse osoitteeseen: Siilinjärven kunta, 
tietosuojavastaava, PL 5, 71801 Siilinjärvi. Tai sähköisesti osoitteeseen: tietosuojavastaava@siilinjarvi.fi. Sähköisesti lähetetyn 
viestin tietoturvasta vastaa lähettäjä. Voit käyttää myös Siilinjärven kunnan avointa asiointi- ja palvelukanavaa Suomi.fi -
viestipalvelun kautta osoitteessa https://www.suomi.fi mikäli olet tunnistautunut sen käyttäjäksi. Oikaisupyynnössä tulee yksilöidä 
mitä henkilötietoja vaaditaan korjattavaksi.  
 
Pyyntösi käsitellään ilman aiheetonta viivytystä. Saat vastauksen vaatimiisi toimenpiteisiin liittyen kuitenkin viimeistään kuukauden 
kuluessa. Vastaukset lähetämme postitse pyynnön tekijän osoitteeseen (tarkistus väestörekisteristä) tai sähköisesti 
asiointipalvelun kautta. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, käsittelyyn tarvittavaa määräaikaa voidaan lain mukaan 
jatkaa kolmeen kuukauteen alkuperäisestä pyynnöstäsi. Saat tästä ilmoituksen. Tietojen oikaiseminen on maksutonta.  
 
Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, vaatimistasi toimenpiteistä 
voidaan kieltäytyä antamalla kirjallinen todistus.  
 
Huomaathan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden rekistereihin kohdistuviin tarkastus- ja oikaisupyyntöihin on omat lomakkeensa ja 
postitusosoitteensa.  
 
Oikeutta tietojen poistamiseen kokonaan (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17) ei ole mikäli henkilötietojasi käsitellään lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi tai käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. 
 
 
 
Palautusosoite: Siilinjärven kunta, tietosuojavastaava, PL 5, 71801 Siilinjärvi 
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