
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
4.3.2019 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Siikalatvan kunta (0189019-9) 

Osoite 

Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 44 5118 411 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Helena Repo 
Osoite 

Pulkkilantie 25, 92600 Pulkkila 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 44 5118 331 

3 
Rekisterin 
nimi 

Siikalatvan työpajat 

4 
Henkilötieto- 
jen 
käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan antamalla suostumuksella. Tietojen 
keräämisen tarkoituksena on selvittää kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanne ja 
palvelutarve. Tietojen perusteella laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa työllistymistä 
edistävä suunnitelma. Henkilön tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Tietojen 
tallentamisella turvataan asiakkaan palveluprosessin etenemisen seuranta ja toteutus. 
  
( Henkilötietolaki luku 2 ja luku 3 ) 
 
Asiakasrekisteristä voidaan tehdä sisäiseen- tai viranomaiskäyttöön yhteenvetoja, joissa 
ei esiinny yksilöityjä henkilötietoja. 

 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot.  
- Perustiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika  
- Tilannetiedot: koulutus, pääasiallinen toiminta, toimeentulo ja asumismuoto  
- Asiakkuustiedot: mitä kautta saapunut, aloituspäivä, asiakkuuden päättymispäivä, toimenpiteet 
asiakkuuden aikana, sijoittuminen jakson aikana ja sen jälkeen (vain pajoilla)  
- Toimintamenetelmä- ja palvelutiedot: aloitus- ja päättymispäivä, asiakkuuden status  
 
Lisäksi rekisteriin voidaan kerätä asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeelliset muut tiedot:  
- Perustiedot: henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, 
postitoimipaikka  
- Taustatiedot: koulutus, työkokemus, erityisosaaminen, vahvuudet, tavoite, terveys, perhe ja 
muut taustatiedot  
- Työaika: työaikasuunnitelma 
- Muistiotietoja: asiakkaan hyväksymät muut asiakkuuteen vaikuttavat asiat.  
- Liitteet: asiakkuuteen liittyvät dokumentit  
 
Tiedot ovat salassa pidettäviä.  
PERUSTEET: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999), Hen-kilötietolaki 11 § 
(523/1999)  

 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 

Tietoja kerätään henkilöltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen 
yhteydessä ilmenevistä tiedoista.  

 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta. Poikkeuksena ainoastaan viranomaisen vaatimuksesta tehtävät luovutukset  
lainsäädännön puitteissa. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 
Manuaalista aineistoa (paperiasiakirjat) pyritään välttämään. Asiakkuuteen liittyvät asiakirjat 
säilytetään samoin palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojatulla verkkoasemalla. 
Jos manuaalista aineistoa tarvitaan, säilytetään se lukituissa tiloissa ja sen käyttöä valvotaan.  

 
 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietojärjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
Nimetyt ryhmäjäsenyyden omaavat käyttäjät voivat käyttää sovelluksen verkkolevylle tallentamaa 
tietoa. Tietojärjestelmä varmuuskopioidaan säännöllisesti. Tietojen suojaamisessa noudatetaan 
kunnan sisäisiä tietosuoja- ja tietoturvamääräyksiä. 
 
Järjestelmän pääkäyttäjä on: Helena Repo 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

(Henkilötietolaki 1999/523 26 §, EU:n Tietosuoja-asetus 2016/679 2-22 artikla) Jokaisella on 
salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset 
tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.  

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä 
tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

(Henkilötietolaki 1999/523 29 §, EU:n Tietosuoja-asetus 2016/679 2-22 artikla) Rekisterinpitäjän on 
ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava 
tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

12 
Muut 
henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietoa ei käytetä henkilötietolain 1999/523 30 § mukaisessa tarkoituksessa. 

 


