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TIETOSUOJASELOSTE 
EU:n yleisen tietosuoja-asetus 2016/679 
artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste 

 
 
    Päivitetty 15.3.2022 
 
 
 

1. Rekisterinpitäjä: 
nimi ja 
yhteystiedot 

 
 
 

Tyrnävän kunta / Sosiaali- ja 
terveyslautakunta 
Kunnankuja 4 
91800 Tyrnävä 
050 360 2302 
e-mail: kunta@tyrnava.fi 
 

2. Rekisteriasioita 
hoitava henkilö 
tai yhteyshenkilö 

 
 
 
 

Tyrnävän kunnan tietosuojavastaava: 
Asiahallintavastaava Jaana Koski  
Puh. 050 316 8773. 
 
Rekisterin yhteyshenkilö:  
Helinä Honkanen, palvelupäällikkö 
p. 050 439 7368 
Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä 
Sähköposti muotoa: 
etunimi.sukunimi@tyrnava.fi. 

3. Rekisterin nimi 
 

Kehitysvammaisten työpalvelun 
asiakasrekisteri / SÄPINÄ 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn peruste 

 
 
 

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi, Tietosuoja-asetus, 
2.luku artikla 6. 
 
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 
Laki vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista (380/1987) 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 
(519/1977) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista (812/2000) 
 

5. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Työtoiminnan järjestäminen 
kehitysvammaisille asiakkaille.  

6. Käytämmekö 
päätöksenteossa 
automaattista 
profilointia 

Emme pääsääntöisesti käytä 
päätöksenteossa automaattista 
profilointia. 

7. Rekisterin 
tietosisältö 

 
 
 

Asumisen ja päivätoiminnan 
palveluiden järjestämiseen tarvittavat 
tiedot. Sisältää henkilö- ja yhteystietoja 
sekä erityisiä henkilötietoryhmiä, joiden 
käsittelyyn on lakisääteinen peruste. 
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8. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
 

                                                 Asiakkaat 
Asiakkaiden omaiset/läheiset asiakkaan 
suostumuksella,  
Muut viranomaiset, terveydenhuollon ja 
koulutuksen järjestäjät 
(Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain 20 §:n 
perusteella) 
  

9. Kuinka pitkään 
tietoja säilytetään 

 
 
 
 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on 
palvelun toteuttamiseksi tarpeellista. 
Tämän jälkeen säilytystä ohjaa laki 
sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 
(254/2015) sekä Tyrnävän kunnan 
tiedonohjaussuunnitelma. 

10. Säännönmukaiset 
tietojen 
luovutukset ja 
tietojen siirto 
EU:n ja Euroopan 
talousalueen 
ulkopuolelle 

 

                                                    
                                                 Tietoja luovutetaan vain lakisääteisin 
                                                 perustein. 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n ja 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Rekisteröidyn 
oikeudet 

Sinulla on oikeus: 
• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot 
• pyytää tietojesi oikaisemista 
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske 
lakisääteisiä tehtäviä) 
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn 
rajoittamista 
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 
• pyytää itse toimittamiesi 
henkilötietojen siirtämistä 
rekisterinpitäjältä toiselle 
• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, 
mikäli henkilötietojen 
käsittely perustuu suostumukseen 
• olla joutumatta automaattisen 
päätöksenteon kohteeksi 

12. Rekisteröidyn 
oikeuksiin 
liittyvät pyynnöt 

 
 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät 
pyynnöt osoitetaan kunnan 
tietosuojavastaavalle. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia 
tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä 
koskevaa lainsäädäntöä. 

 
 
 
 

 


