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1. Rekisterin nimi Ikääntyneiden tuki Koronavirustilanteessa 

2. Rekisterinpitäjä Siilinjärven kunta, Y-tunnus 0172718-0 

3. Rekisteriasioista 

vastaava henkilö 

Sosiaali- ja terveysjohtaja, Kati Kantanen, Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi, puh. 
044 740 1951, sähköposti: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 

4. Organisaation 

nimittämä 

tietosuojavastaava 

Leila Auhtola Kasurilantie 3, 71800 SIILINJÄRVI puh. 044 740 2257 sähköposti: 

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 

5. Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus 

ja oikeusperuste 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on avun tarpeen kartoitus ja 
avun antaminen riskiryhmille koronavirus-epidemian aikana.   
 
Käsittelyn oikeusperuste:  
Henkilötietojen käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa 
yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi ja rekisterinpitäjälle kuuluvan 
julkisen vallan käyttämiseksi (Tietosuojalain 4 §:n 1 mom. 2 kohta ja  
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta)   
 
Henkilöitä koskevina tietoina käsitellään terveyttä ja sosiaalihuoltoa koskevia 

välttämättömiä rekisteröidyltä saatuja tietoja.  Ikääntyneiden tuen toiminta liittyy 

läheisesti sosiaalihuoltolain 16 §:n mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja 19 §:n 

mukaiseen kotipalveluun näitä täydentävinä tukitoimina. Henkilötietojen käsittelyn 

oikeusperusteena on myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 g ja h 

alakohdat, joiden mukaan tietojen käsittely on luvallista silloin, kun käsittely on 

tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä jäsenvaltion lainsäädännön nojalla 

sekä terveys- ja sosiaalihuollossa.  

Keskeinen lainsäädäntö 
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), tietosuojalaki 
(1050/2018), sosiaalihuoltolaki (1301/2014), laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista (812/2000), laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012), hallintolaki 
(434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) (201/1994). 

6. Rekisterin 

tietosisältö 

Asiakkaan henkilötiedot: 
• nimi ja syntymäaika (henkilötunnus) 
• yhteystiedot: osoite ja puhelinnumero 

 
Avun kartoittamiseksi ja antamiseksi tarvittavat tiedot (Puhelussa selvitettävät 
tiedot)  

 Asiointiavun tarve (esim. kauppa- ja apteekki)  

 Muu tuentarve 

 Puhelun soittopäivämäärä ja puhelun kesto 
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7. Henkilötietojen 

tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai heidän suostumuksellaan 
muusta lähteestä. Asiakkaan osoite, syntymäaika ja puhelinnumero on saatu 
Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden perusterveydenhuollon 
AluePegasos asiakas- ja potilastietojärjestelmästä.  

8. Tietojen 

säilytysaika 

Rekisterin tietoja käytetään koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen vallitessa. 

Tietoja säilytetään korkeintaan vuoden ajan koronavirus-epidemian päättymisestä 

salasanasuojatulla kunnan hallinnoiman tietokoneen levyasemalla. 

9. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Siilinjärven ikääntyneiden tuki toteutetaan Siilinjärven kunnan toimintana 
poikkeusoloissa yhteistyössä Siilinjärven seurakunnan kanssa. Tietoja ei luovuteta 
seurakunnalle tallennettavaksi muuhun käyttöön tai muulle kolmannelle 
osapuolelle. 

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

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

11. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät 
ja suojauksen 
periaatteet 

Jokaisella ikääntyneiden tukemiseen osallistuvalla henkilöllä on saamistaan 
tiedoista salassapitovelvollisuus, ja salassapitovelvollisuus jatkuu poikkeusolojen 
päättymisen jälkeenkin.  Tietoja saavat käsitellä vain Siilinjärven ikääntyneiden 
tukeen osallistuvat Siilinjärven kunnan ja seurakunnan työntekijät.  
 
Rekisterin manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa vain puheluiden 
toteuttamisen aikana. Manuaalinen aineisto tallennetaan digitaaliseen muotoon, 
jonka jälkeen manuaalinen aineisto tuhotaan tietoturvallisesti joko silppurilla tai 
lukittuna olevaan keräyssäiliöön, josta ne tuhotaan asianmukaisesti. Digitaalinen 
aineisto säilytetään salasanalla suojatulla tietokoneella ja tietokone lukitussa 
tilassa. Digitaalinen aineisto tuhotaan viimeistään vuoden kuluttua koronavirus-
epidemian päättymisestä.  

12 Rekisteröidyn 
oikeudet 

A. Oikeus saada pääsy tietoihin, EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä 
on oikeus saada pääsy koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 3 
mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.   
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan asetusta.   
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista, EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen 
tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle.   
D. Oikeus poistaa tiedot, EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on 
oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot 
ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle. 
Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.   

13. Tarkastusoikeus 
ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen, 
Eu:n yleisen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on 
toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity 
pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin 
kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.  
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Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka 
tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa 
voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon 
pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.   
  
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava 
mahdollisuudesta tehdä valitus valtaviranomaiselle ja käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.   
  
Omien tietojen saanti pyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15 – 22 ja 34 artiklaan perustuvat 
tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.   
 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, 
erityisesti, jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko  
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta 
tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuneet hallinnolliset 
kustannukset, tai  
b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Tällöin rekisterinpitäjän on 
osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.  
  
Tietopyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.  
  
Rekisteritietojen tarkastuslomakkeen saa Siilinjärven kunnan verkkosivuilta: 
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-
oikeudet/rekisteroidyn-oikeudet-ja-niiden-toteuttaminen/.  

14. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista, 
Eu:n yleisen 
tietosuoja-
asetuksen artikla 
16 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi puutteelliset tiedot mm. 
toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan 
ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.  
  
Rekisteritietojen korjaamislomakkeen saa Siilinjärven kunnan verkkosivuilta: 
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-
oikeudet/rekisteroidyn-oikeudet-ja-niiden-toteuttaminen/.   
 

15. Muut oikeudet, 
Eu:n yleisen 
tietosuoja-
asetuksen artikla 
77 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja 
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