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Vastuuhenkilö 
Perusturvan toimialajohtaja Ulla Kuittu 
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2. Rekisterin  
yhteyshenkilö 

 

Projektipäällikkö 
Marja-Liisa Ollikainen 
puh. 014  266 8667 

3. Tietosuojavastaava Jyväskylän kaupungin perusturvapalvelut 
Irma Latikka 
PL 275 
40101 JYVÄSKYLÄ  
PUH. 014 336 6892 

4. Rekisterin nimi 
 

Kokemusasiantuntija rekisteri 

5. Henkilötietojen kä-
sittelyn lainmukai-
suus 

Henkilötietoja käsitellään kokemusasiantuntija (rekisteröidyn) ja Jy-
väskylän kaupungin välisen sopimuksen perusteella.  
 
Kokemusasiantuntijuus perustuu henkilön vapaaehtoiseen hakeutu-
miseen toimintaan ja organisaation hyväksymiseen hänet kokemus-
asiantuntijaksi. 

6. Henkilötietojen kä-
sittelyn  
tarkoitus  

Rekisteritietoja käytetään: 
- kokemusasiantuntijoiden rekrytointiin 
- kokemusasiantuntijatoiminnan suunnitteluun, tilastointiin ja 

arviointiin 

7. Rekisterin  
tietosisältö 

Kokemusasiantuntijoiden henkilötiedot: 
- henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, kotikunta 

 
Kokemusasiantuntijan rekrytoinnin järjestämiseen ja toteutumiseen 
liittyvät tiedot: 

- kokemusasiantuntijan kertoma oma elämäntarina 

8. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Kokemusasiantuntijoiden kertomat tiedot 

9. Tietojen  
säännönmukaiset 
luovutukset ja tieto-
jen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä siirretä EU:n tai Euroo-
pan talousalueen ulkopuolelle. 



  

10. Rekisterin  
suojauksen  
periaatteet 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja saa käyttää vain 
kokemusasiantuntijatoiminnan toteuttamiseksi. Tietoja käsitteleviä 
työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus jatkuu 
palvelusuhteen päätyttyä. 
 
Kokemusasiantuntijatiedot ovat manuaalisia asiakirjoja ja niitä säily-
tetään lukollisessa kaapissa, valvotussa tilassa. Aineistoon on pääsy 
vain nimetyillä henkilöillä.  
 
Tietoja säilytetään niin kauan, kun kokemusasiantuntijuus kestää. 
Mikäli kokemusasiantuntijuus palvelu peruuntuu, tiedot poistetaan 
kokemusasiantuntijan tiedot välittömästi. Asiakirjat hävitetään orga-
nisaation ohjeistuksen mukaan salassa pidettävänä materiaalina. 

11.  Rekisteröidyn oi-
keudet 
 

Henkilörekisteriin rekisteröitynä on kokemusasiantuntija. Rekiste-
röidyllä on oikeus:  

1. oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 
2. oikeus saada pääsy tietoihin 
3. oikeus oikaista tietoja 
4. oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 
5. oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
6. rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen oi-

kaisusta tai käsittelyn rajoituksesta tahoille, joille henkilötie-
toja on luovutettu 

7. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
8. oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteek-

si ilman lainmukaista perustetta  
 

Lisää rekisteröidyn oikeuksista Jkl kaupungin Internet-sivuilla 

11.1 
Rekisteröidyn oikeus 
saada tietoa henkilötie-
tojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informointiasiakirjana henkilötietojen 
käsittelystä.  
 

11.2 
Rekisteröidyn oikeus 
saada pääsy tietoihin  

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallen-
nettu henkilörekisteriin ja mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on.  
 
Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat 
tiedot ovat yksilöityinä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka 
ovat saatavilla toimintayksiköistä sekä Jyväskylän kaupungin sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen Internet-sivuilta (Asiakkaan ja potilaan oi-
keudet – Tietosuoja).  

11.3 
Rekisteröidyn oikeus 
oikaista tietonsa 

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai  
vanhentunut tieto, oikaisee työntekijä sen omasta aloitteestaan tai  
rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä.  
 
Rekisteröidyn pyyntöä varten on laadittu lomake, joka on saatavilla  
toimintayksiköistä sekä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveys-
palvelujen Internet-sivuilta (Asiakkaan ja potilaan oikeudet – Tieto-
suoja).  
 

12. Oikeus tehdä vali-
tus valvontaviranomai-
selle  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa 
ohjaavia lakeja ja asetuksia.  
 
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:  
Tietosuojavaltuutetun toimisto  



  

PL 800  
00521 HELSINKI  
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs  
00520 HELSINKI  
Puh. 029 56 66700  
tietosuoja@om.fi 

 


