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Tietosuojaseloste  
 

Vaalijalan kuntayhtymän tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojase-
loste. Laadittu 16.5.2018, päivitetty 8.8.2018, 4.3.2019, 10.4.2019 ja 27.5.2021. 
 

 

1. Rekisterinpitäjä 
Vaalijalan kuntayhtymä (0207327-0) 
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto 

015 783111, vaalijala@vaalijala.fi 

 

 

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt 
Koulutussuunnittelija Maarit Luojus 

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto 

050-3899213, maarit.luojus@vaalijala.fi 

 

Henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara 

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto 

050-3899202, paivi.salovaara@vaalijala.fi 

 

 

3. Rekisterin nimi 
Palautekyselyrekisteri Webropol 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hallinnoida Vaalijalan kuntayhtymän 

suorittamia palautekyselyitä eri aiheista. Kerättäviä tietoja käytetään koulutusten 

toteutuksessa, seurannassa ja raportoinnissa sekä laatutyön tukena. 

Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat seuraavat lait: 
Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös 731/1999; Euroopan 

Unionin yleinen tietosuoja-asetus 2016/679; Tietosuojalaki 1050/2018; Laki 

viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999; Arkistolaki 831/1994; Asetus 

viranomaisen toiminnasta ja julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999; 

Terveydenhuoltolaki / Täydennyskoulutusvelvoite 1326/2010, Sosiaalihuoltolaki  

1301/2014, Laki työnantajan ja  henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 

449/2007, Laki koulutuksen korvaamisesta 1140/2013, Laki ammatillisesta 

koulutuksesta 531/2017. 

 

 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisterin tietosisältö muodostuu vastauksista, jotka vastaaja luovuttaa osallistues-

saan kyselyyn. Kyselyt toteutetaan mahdollisuuksien mukaan nimettöminä ja siten, 

ettei niistä muodostu henkilötietoja.  
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Vastausten keruu toteutetaan joko sähköpostikyselynä, jolloin vastaajat pystytään 

tunnistamaan (nimi, puhelin, sähköpostiosoite, yksikkö, kyselyvastaukset) tai julki-

sena linkkinä, jolloin henkilötietoja ei kerry. 

 

Osa tiedoista on salassa pidettäviä: 

- Laki viranoimaisen toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999) 

- EU:n tietosuoja-asetus 9 art.  

- Tietosuojalaki 6 § (1050/2018) 

 
Tietoja ei yhdistetä muihin henkilötietorekistereihin. 

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteröidyn täyttämä kyselyn www-linkki. 

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen 

henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen 

tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, vain jos 

luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus 

tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. 

 

Kyselyissä kerättävää tietoa koostetaan raporteiksi, jotka toimitetaan kyselyn tilaa-

jalle. 

 

Kerättävää tietoa ei luovuteta kuntayhtymän ulkopuolelle. 

 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Ei tietojen siirtoa. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilörekisterin sisältämien henkilötiedot hävitetään heti, kun niitä ei enää tarvita.  

 

Manuaalista aineistoa ei kerry, koska rekisteristä ei oteta paperitulosteita.  

 

Sähköisessä muodossa olevan tietoon on pääsy vain pääkäyttäjällä ja kyselyn luo-

neella henkilöllä, jotka kirjautuvat tietokoneelle käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa 

muiden käyttöön. Salasana on heti muutettava, jos se on saattanut tulla toisen 

henkilön tietoon. Käyttäjä on vastuussa tunnuksellaan tehdyistä hauista ja 

merkinnöistä rekisterissä. 
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10. Tarkastusoikeus  
Rekisteröidyllä tai hänen laillisella edustajalla (huoltaja tai laajennettu edunvalvoja) on 

oikeus tarkastaa asiakasrekisteritietonsa (EU:n tietosuoja-asetus 15 art.). 

Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai kirjallisella 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella, joka lähetetään Vaalijalan 

kuntayhtymän postiosoitteeseen. Suullisesti pyydettäessä tietojen tarkastusta 

kirjallisen tarkastuspyynnön täyttämisessä autetaan tarpeen mukaan. Pyyntöä ei 

tarvitse perustella. Pyyntöä ei voi tehdä valtakirjalla. 

 

Tarkastus toteutetaan kuukauden kuluessa tarkastuspyynnöstä. Rekisteritietojen tar-
kastajan henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen tarkastamista. Tarkastamisoikeu-
den käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.  

 

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa. Epäämisperusteena 

voi olla esimerkiksi se, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asi-

akkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille (Tietosuojalaki 34 §). 

 

Rekisteröidylle on ilmoitettava rajoituksen syyt, ellei tämä vaaranna rajoituksen tarkoi-

tusta.  Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi esimerkiksi 

www.tietosuoja.fi -sivulta tulostettavalla Pyyntö tarkastusoikeutta koskevan määräyk-

sen antamiseksi -lomakkeella osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto. PL 315, 

00181 Helsinki. 

 

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Tiedon korjaaminen EU:n tietosuoja-asetus 16 art.: 
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.  

Korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona taikka lähettämällä 

paperinen  Rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomake, joka lähetetään Vaalijalan 

kuntayhtymän postiosoitteeseen. Lomake löytyy Vaalijalan nettisivuilta välilehdeltä 

Koulutus, Tietosuoja-osiosta. Korjausvaatimusta ei tarvitse perustella. Vaatimusta ei 

voi tehdä valtakirjalla.  

 

Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoja, kieltäytymisestä tulee antaa 

kirjallinen ilmoitus, jossa on mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole 

hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi 

esimerkiksi www.tietosuoja.fi -sivuilta tulostettavalla Pyyntö tietojen korjaamista 

koskevan määräyksen antamiseksi -lomakkeella, osoite Tietosuojavaltuutetun 

toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. 
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12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen 

käsittelyyn liittyen. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle:   
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki   

Sähköposti: tietosuoja@om.fi   

 

 

13. Muu informaatio  
Tietosuojaseloste on nähtävillä Vaalijalan kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla, 

toimistorakennus 5, Nenonpellontie 40, PIEKSÄMÄKI. Yleiseen  

tietosuojainformaatioon  voit  tutustua  osoitteessa www.tietosuoja.fi.  

 

http://www.tietosuoja.fi/

