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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi  
Laitilan sosiaali- ja terveystoimi 

Osoite  
Keskuskatu 30, 23800  Laitila  

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  
puh. 050 336 5269           e-mail: sosiaali.toimi@laitila.fi  

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot:  
Sosiaali- ja terveysjohtaja, ylilääkäri 

Keskuskatu 30, 23800 Laitila       
 

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Laitilan kaupungin tietosuojavastaava   
puh. 040 4853261   
e-mail: tietosuojavastaava@laitila.fi   
 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Hyvinvointikartasto-ohjelman asiakasrekisteri 

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 

 
Henkilötietoja käytetään asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden voimavarojen ja ris-
kien yksilökohtaisen pohjatiedon hankkimiseksi. Hyvinvointikartalla tarkoitetaan 
asiantuntijoiden laatimia ja tietoverkossa kohdehenkilön täyttämiä kysymyssarjoja. 
Asiakkaan vastauksia voidaan hyödyntää henkilökohtaisten tapaamisten yhteydessä 
esimerkiksi terveystarkastuksiin liittyen. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu rekisteröidyn antamaan suostu-
mukseen. Rekisteröityminen Hyvinvointikartaston käyttäjäksi on vapaaehtoista.  

 
Laitilan kunnan puolesta henkilötietojen käsittelijöinä toimivat Activity Stones Oy ja 
Citrus Solutions Oy. 

 
Activity Stones Oy Citrus Solutions Oy (palvelimen yllä-

pito ja hallinnointi) 

Viinimarjakaari 12 C  Ilmalantori 1, 00240 Helsinki  

01690 Vantaa  00240 Helsinki 
puh. 050 360 3545  puh: 
www.activitystones.com  www.citrus.fi 
 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 

⎯ etu- ja sukunimi, luokka ja koulu 

⎯ sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus 

⎯ perustaustatiedot, jotka asiakasorganisaatio on määrittänyt 

 

Lapsen Hyvinvointikartta 5-luokkalaisille (Kysymyssarjoina: Koulunkäynti ja oppimi-

nen, ihmissuhteet, fyysinen hyvinvointi ja tunne-elämä) 

 

 

http://www.activitystones.com/
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6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Kohdehenkilön perushenkilötiedot ilmoittaa asiakkaan yhteyshenkilö. Muut tiedot 
ilmoittaa loppuasiakas itse sekä asiakasorganisaation määrittämät terveydenhuol-
lon ja hyvinvoinnin asiantuntijat. 
 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Tietoja käyttävät teknisen käyttöyhteyden avulla tai siitä tehtävänä tulosteena ter-
veydenhuollon ammattilaiset (mm. terveydenhoitajat, lääkärit) sekä mahdollisesti 
erikseen määritettävät tutkijat tutkimuskäyttöön yksilöiden anonymiteetti säilyt-
täen. 
 
Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointiin, eikä tietoja luovuteta anonyymisti tehtä-
vää tutkimusta lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolelle. 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8 
Tietojen säilytys-
ajat 
 

 
Asiakassuhteen päättyessä henkilötietojen käsittelijät poistavat kaiken yksityiseen 
henkilöön liittyvän tiedon kahden ja puolen vuoden kuluessa siitä, kun tieto asiakas-
suhteen päättymisestä on saatettu virallisesti Henkilötietojen käsittelijälle. 
 

9 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 

 
Rekisteriä pääsevät käsittelemään terveydenhuollon ammattilaiset (mm. tervey-
denhoitajat, lääkärit). Rekisteri on suojattu kaksikertaisella tunnistautumisella sekä 
palomuurilla. Rekisterin palvelin on sijoitettu lukittuun ja turvalliseen tilaan.  
 

10 
Tietojen tarkastus-, 
oikaisu- ja poista-
misoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklat 
15 - 17) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekiste-
rissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, 
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkä-
sittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta. 
 
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kun-
nan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa. 
 
Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa 
kaupungin internet-sivuilta: http://www.laitila.fi/tietosuojaselosteet 
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kaupungintalolla. 
 

http://www.laitila.fi/tietosuojaselosteet


                                                                           TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE    
                                          Laadittu /päivitetty 20.9.2022 
                                       
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(2016/679) artiklat 12 - 20. 
  

3.10.2022 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta rekisterinpitäjän on annet-
tava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus val-
vontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 

11 
Oikeus suostumuk-
sen peruuttami-
seen  
 

 
Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn edellisen kohdan 
(kohta 10) menettelytapojen mukaisesti.  

12 
Sisältyykö henkilö-
tietojen käsittelyyn 
automaattista pää-
töksentekoa, kuten 
profilointia? 

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profiloin-
tia. 
 
 
 
 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat 

 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus-
tannukset  

— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea 
 
 Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetto-
muus tai kohtuuttomuus. 
 

14 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
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. 
 

 

 


