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1. Rekisterin nimi Dynasty-asianhallintajärjestelmä, Dynasty-tiedonohjausjärjestelmä 
2. Rekisterinpitäjä Siilinjärven kunta (0172718-0) 
3. Rekisteriasioista 

vastaava viranhaltija ja 
yhteystiedot 

 

Hallintosihteeri 
PL 5, 71801 Siilinjärvi 
kirjaamo(at)siilinjarvi.fi 
puh. 044 740 1104 

4. Organisaation nimittämä 
tietosuojavastaava 

 

Talouspäällikkö Eeva Miettinen 
PL 5, 71801 Siilinjärvi 
tietosuojavastaava(at)siilinjarvi.fi 
puh. 044 740 1692 

5. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus ja  
käsittelyn oikeusperuste 

 

Rekisteriin kirjataan asiat, jotka edellyttävät vireille tulon, valmistelu, päätöksen-
teon, tiedoksiannon, muutoksenhaun sekä toimeenpanon seurantaa. Henkilötie-
doilla on yhteys käsiteltäviin asioihin ja päätöksiin. Dynasty asianhallintajärjestelmä 
sisältää asianhallinnan-, asiakirjahallinnan-, kokoushallinnan- ja viranhaltijapäätök-
set-sovellukset, joita käytetään organisaation päätöksenteon ja asianhallinnan työ-
välineenä. Dynasty tiedonohjausjärjestelmä (TOJ), joka ohjaa Dynasty-asianhallinta-
järjestelmässä olevien asiakirjallisten tietojen käsittelyä ja säilyttämistä. 
Lakiperusteet: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdat 1c ja 1e. 

6. Henkilötietoryhmät ja 
rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteri sisältää vireille tulleisiin ja päätettyihin asioihin liittyviä tietoja, kuten vi-
reille panijoiden ymv. asian käsittelyyn liittyvien henkilöiden, yritysten, yhteisöjen ja 
viranomaisten yhteystiedot: nimi, osoite, ammatti, sähköpostiosoite, puhelinnu-
mero, yhteyshenkilö/huoltaja sekä käsiteltävän asian vaatimat muut yksilöitävät tie-
dot, asian ja asiakirjojen kuvauksen sekä asioiden käsittely- ja päätöstiedot.  
Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys sekä salassapidon perusteet 
Osa käsiteltävistä tiedoista on salassa pidettävää; Julkisuuslaki 24.1 § 

7. Henkilötietojen tieto-
lähteet 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yksityishenkilöiden, yritysten, yhteisöjen ja 
viranomaisten kunnalle toimittamista paperisista ja sähköisistä asiakirjoista sekä or-
ganisaation sisällä syntyvistä asioista ja asiakirjoista. 

8. Tietojen säilytysajat 
 

Säilytys ja tietojen hävittäminen toteutetaan kunnan tiedonohjaussuunnitelman / 
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Säilytysajat on määritelty Kansallisar-
kiston ohjeiden, lakien, asetusten ja Kuntaliiton suositusten mukaisesti. 

9. Tietojen vastaanottajat 
/ vastaanottajaryhmät 
sekä säännönmukaiset  
luovutukset 

Toimielimen julkiset esitykset ja päätökset julkaistaan kunnan verkkosivuilla esitys-
listan ja pöytäkirjan valmistumisen jälkeen. Tarpeettomia henkilötietoja ei julkaista. 
Päätökset lähetetään asianosaisille tiedoksi. 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä 
markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Tieteellisiä tai historiallisia tutkimuksia varten 
annetaan käytettäväksi arkistotulosteet. 

10. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

11. Rekisterin ylläpitojär-
jestelmät ja suojauk-
sen  
periaatteet 
 

Sähköiset ylläpitojärjestelmät 
Dynasty-asianhallintajärjestelmä ja Dynasty-tiedonohjausjärjestelmä (TOJ) 
Manuaalinen aineisto 
Siilinjärven kunnalla ei ole vielä Kansallisarkiston tekemää sähköisen säilyttämisen 
päätöstä, joten määräajan ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat arkistoidaan paperi-
muodossa. Tällaisia ovat muun muassa pöytäkirjat ja tietyt viranhaltijapäätökset. 
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Tietojen suojauksen periaatteet 
Rekisterin salassa pidettävien ja tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovel-
vollisuus. Käyttöoikeuden saaminen tietojärjestelmään edellyttää kirjallista käyttö-
oikeuslomaketta ja kirjallista salassapito- ja vaitiolositoumusta. Vaiti-olovelvollisuus 
jatkuu palvelusuhteen päättymisen jälkeen.  
Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa 
ja käyttöoikeus on käyttäjän tehtävän mukainen. Esimiehet päättävät käyttöoikeuk-
sien myöntämisestä ja poistamisesta. Tietojärjestelmä rekisteröi virheelliset sisään 
kirjoittautumiset ja järjestelmässä suoritetun tietojen käsittelyn ja katselun. 
Rekisteri sijaitsee Siilinjärven kunnan tietoturvallisessa tilassa palvelinlaitteistolla ja 
rekisteriä käytetään kunnan runkoverkossa olevilta työasemilta ja runkoverkon tie-
tosuoja on hoidettu Siilinjärven kunnan tietohallinto-osastolla. 
Asiakirjoja säilytetään lukituissa työtiloissa ja lukituissa arkistotiloissa. Arkistoidut 
asiakirjat säilytetään Siilinjärven kunnan keskusarkistossa. Kunnan keskusarkistossa 
on kulunvalvonta. Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä 
ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmalla, tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. 

12. Tietojen tarkastusoi-
keus, oikeus saada 
pääsy tietoihinsa  
(EU:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen ar-
tikla) 

Rekisteröidyllä (asiakkaalla) on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai ei käsitellä ja oikeus saada pääsy henkilötietoihin. 
Huoltajan tarkastusoikeuteen huollettavan puolesta vaikuttaa mm. lapsen edut. 
Edunvalvojan tarkastusoikeutta arvioidaan edunvalvontamääräyksen mukaan. Tar-
kastusoikeus toteutetaan siten, että asiakkaalla on oikeus saada jäljennös itseä kos-
kevista henkilötiedoista. Jäljennös on maksuton. Jos pyydetään useampia jäljennök-
siä, niistä voidaan periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu. 
Allekirjoitettu lomake toimitetaan postitse osoitteeseen: Siilinjärven kunta, tieto-
suojavastaava, PL 5, 71801 Siilinjärvi tai sähköisesti tietosuojavastaava@siilinjarvi.fi. 
Sähköisesti lähetetyn viestin tietoturvasta vastaa lähettäjä. Vastaukset lähetämme 
postitse pyynnön tekijän osoitteeseen (tarkistus väestörekisteristä). Lomakkeen voi 
tulostaa https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet tai 
pyytämällä sen toimittamista rekisteristä vastaavalta viranhaltijalta tai tietosuoja-
vastaavalta. 
Tarkastuspyyntö käsitellään ilman aiheetonta viivytystä. Vastaus toimitetaan kui-
tenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat moni-
mutkaisia, käsittelyyn tarvittavaa määräaikaa voidaan lain mukaan jatkaa kolmeen 
kuukauteen alkuperäisestä pyynnöstä. Tästä ilmoitetaan erikseen. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, 
tietojen toimittamisesta voidaan kieltäytyä antamalla kirjallinen todistus.  

13. Oikeus tiedon oikaise-
miseen (EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen 
artikla 16) 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisterinpitä-
jän 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 säh-
köisesti tietosuojavastaava@siilinjarvi.fi. Sähköisesti lähetetyn viestin tietoturvasta 
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vastaa lähettäjä. Vastaukset lähetämme postitse pyynnön tekijän osoitteeseen (tar-
kistus väestörekisteristä). Oikaisupyynnössä tulee yksilöidä, mitä henkilötietoja vaa-
ditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Lomakkeen voi tulostaa osoitteesta 
https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet tai pyytämällä 
sen toimittamista rekisteristä vastaavalta viranhaltijalta tai tietosuojavastaavalta. 
Oikaisupyyntö käsitellään ilman aiheetonta viivytystä. Vastaus vaadittuihin toimen-
piteisiin liittyen toimitetaan kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä 
on monta tai ne ovat monimutkaisia, käsittelyyn tarvittavaa määräaikaa voidaan 
lain mukaan jatkaa kolmeen kuukauteen alkuperäisestä pyynnöstä. Tästä ilmoite-
taan erikseen. Tietojen oikaiseminen on maksutonta. Jos pyynnöt ovat ilmeisen pe-
rusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, vaatimistasi 
toimenpiteistä voidaan kieltäytyä antamalla kirjallinen todistus. 

14. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oi-
keudet (EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen 
artiklat 17–18 ja 20) 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi ai-
kaa kun tiedot on asianmukaisesti tarkastettu, korjattu tai täydennetty.  
Rekisteröidyllä on rajoitettu oikeus vaatia henkilötietojen kokonaan poistamista (oi-
keus tulla unohdetuksi). Poistamista ei voi vaatia, jos henkilötietojen käsittely pe-
rustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen.  
Rekisteröidyllä on rajoitettu oikeus vaatia henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä 
toiseen. Siirtoa ei voi vaatia, jos käsittely on toteutettu yleistä etua koskevan tehtä-
vän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi. Suostumukseen tai sopimuk-
seen perustuvat henkilötiedot voi siirtää, jos se on teknisesti mahdollista. 
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää käytössään olevia oikeuksia, hänen tulee esittää 
kirjallinen, yksilöity pyyntö joka toimitetaan postitse osoitteella: Siilinjärven kunta, 
tietosuojavastaava, PL 5, 71801 Siilinjärvi. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttami-
sesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  

15. Vastustamisoikeus 
(EU:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen artikla 
21) 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen perustuen mil-
loin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloin, kun käsittely perustuu 
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämiseen.  

16. Oikeus tehdä valitus vi-
ranomaiselle, (EU:n 
yleisen tietosuoja-ase-
tuksen artikla 77) 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta. Tämän 
lisäksi rekisteröity voi käyttää muita hallinnollisia muutoksenhaku- tai oikeussuoja-
keinoja. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (lisätietoja: www.tieto-
suoja.fi). Omien tietojen tarkastus, sen jälkeiset mahdolliset oikaisutoimenpiteet tai 
muut huomiot tietosuoja-asetuksen vastaisesta toiminnasta tulee saattaa ennen va-
lituksen tekemistä rekisterinpitäjän käsiteltäväksi.  

17. Henkilötietojen laki-
sääteinen antaminen 

Pääsääntöisesti henkilötietojen antaminen on lakisääteinen vaatimus. Tietojen an-
tamatta jättäminen estää tässä rekisterissä mainitun palvelun saamisen. 

18. Automaattinen päätök-
senteko ja profilointi 

Siilinjärven kunta ei tee rekisterissä mainituista palveluista päätöksiä pelkästään au-
tomaattiseen päätöksentekoon perustuen.  

 


