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1. Rekisterin nimi 
 

Kehittyvä ja ikäystävällinen Siilinjärvi hanke, kuntakyselyn aineisto 

2. Rekisterinpitäjä 
 

Siilinjärven kunta, Y-tunnus 0172718-0 
 

3. Rekisteriasioista vas-
taava henkilö 

 

Kati Kantanen 
Sosiaali- ja terveysjohtaja 
kati.kantanen@siilinjarvi.fi 
044 740 1599 

4. Organisaation nimit-
tämä tietosuojavas-
taava 

 

Leila Auhtola 
Kasurilantie 3, 71800 SIILINJÄRVI 
puh. 044 740 2257 
sähköposti: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
 

5. Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

 

Kuntakyselyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä kyselyyn vastan-
neiden yhteystiedot tarvittavia lisätietoja varten.  
 
Tietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a 
kohta (rekisteröidyn suostumus) ja c kohta (rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoit-
teet).  
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö  
• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)  
 

6. Rekisterin tietosi-
sältö 

 

Henkilöiden nimi, sähköposti ja puhelinnumero 

7. Henkilötietojen 
tietolähteet 

 

Henkilötietoja saadaan käyttäjältä itseltään kuntakyselyssä. 

8. Tiedon säilytys-
aika 

 

Rekisterin tietoja säilytetään käyttötarpeen vaatiman ajan. 

9. Tietojen sään-
nönmukaiset luo-
vutukset 
 

 
Tarvittaessa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle  
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin. 

10. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n ul-
kopuolelle 
 

Ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

11. Rekisterin ylläpi-
tojärjestelmät ja 
suojauksen peri-
aatteet 
 

Webropol-sähköinen kyselyjärjestelmä. Kerätyt henkilötiedot hävitetään viimeis-
tään 31.12.2022 

mailto:kati.kantanen@siilinjarvi.fi
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12. Rekisteröidyn oi-
keudet 

A. Oikeus saada pääsy tietoihin, EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekiste-
röidyllä 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 mu-
kaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuoja-
valtuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä riko-
taan asetusta.  

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekiste-
röidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tie-
don korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.  

D. Oikeus poistaa tiedot EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oi-
keus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot il-
man aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle hen-
kilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.  

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyt-
täen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se teh-
dään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa 
suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö 
osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjes-
telmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.  

 
 

13. Tarkastusoikeus 
ja tarkastusoikeu-
den toteuttami-
nen, Eu:n yleisen 
tietosuoja-ase-
tuksen artikla 15 
 
 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koske-
via henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimi-
tettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää 
useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin 
perustuvan kohtuullisen maksun. 
 
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauk-
sessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tar-
vittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen moni-
mutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta 
mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä 
viivästymisen syyt.  
 
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, re-
kisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyn-
nön 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 perustu-
vat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.  
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Alaikäisellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus kieltää tervey-
dentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalle tai muulle lailli-
selle edustajalleen, jos hän ikäänsä, kehitystasoonsa ja asian laatuun nähden ym-
märtää asian merkityksen.  
 
Huoltajalla on oikeus tarkastaa hänen lapsiaan koskevat tiedot, jos lapsen ei voida 
katsoa iän ja kehitystason perusteella ymmärtävän asian merkitystä. Edunvalvojan 
tarkastusoikeutta arvioidaan sen mukaan, minkälainen määräys hänelle on an-
nettu.  
 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityi-
sesti, jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko 
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuneet hallinnolliset 
kustannukset, tai 

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Tällöin rekisterinpitäjän on osoitet-
tava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus. 

 
Tietopyyntö lomake toimitetaan postitse osoitteeseen: Siilinjärven kunta, tieto-
suojavastaava, PL 5, 71801 Siilinjärvi tai sähköisesti osoitteeseen: tietosuojavas-
taava@siilinjarvi.fi . Sähköisesti lähetetyn pyynnön tietoturvasta vastaa lähettäjä. 
Lomakkeen voi tulostaa osoitteesta: https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asi-
ointi/rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet  
 

14. Oikeus vaatia tie-
don korjaamista, 
Eu:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen 
artikla 16 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivy-
tystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi puutteelliset tiedot mm. toimitta-
malla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huo-
mioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen 
on annettava asiasta kirjallinen dokumentti. Dokumentissa on mainittava ne syyt, 
joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä vali-
tus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä siihen 
hoitoyksikköön, missä kirjaus on tehty. Pyyntö osoitetaan johtavalle lääkärille. 
Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.  
 

Rekisteritietojen korjaamislomakkeen saa Siilinjärven kunnan kotisivuilta kohdasta  
Sosiaali- ja terveyspalvelut, Asiakkaan oikeudet, Rekisteröidyn oikeudet ja niiden 
toteuttaminen https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oi-
keudet/rekisteroidyn-oikeudet-ja-niiden-toteuttaminen/ . 

 

https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet
https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet/rekisteroidyn-oikeudet-ja-niiden-toteuttaminen/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet/rekisteroidyn-oikeudet-ja-niiden-toteuttaminen/
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15. Muut oikeudet, 
Eu:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen 
artikla 77 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus-
suojakeinoja 

 


