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1. Rekisterinpitäjä 
 Sotkamon kunta 

Markkinatie 1, 88600 Sotkamo 
kirjaamo@sotkamo.fi 

2. Vastuu- ja yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa Maaseutupäällikkö 

3. Rekisterin nimi 
 

Yli 70 –vuotiaiden Sotkamon kunnan asukkaiden tukeminen epidemiatilanteessa 

4. Henkilötietojen 
käsittelytarkoitus 

Rekisterin tarkoitus on varmistaa, että yli 70-vuotiaat Sotkamon kunnan 
asukkaat saavat riittävää tukea ja ohjausta koronavirusepidemian aikana. 
Sotkamon kunnan on tarkoitus tavoittaa kaikki yli 70-vuotiaat sotkamolaiset 
puhelimitse ja Webropol-kyselyn avulla. Yhteydenotoilla halutaan varmistaa, 
että jokainen ikäihminen saa tarvitsemansa avun ja tuen poikkeusolojen aikana.  
Henkilötietoja käsitellään, koska valtioneuvoston tavoitteena on suojata 
epidemiatilanteessa erityisesti yli 70 vuotiaita koronavirustartunnalta.  

5. Rekisterin tietosisältö Yli 70-vuotiaat Sotkamon kunnan asukkaat, jotka eivät ole kotiin vietävien 
palveluiden piirissä.  
 
Tietosisältö: 

- tunnistamistiedot (nimi, osoite, syntymävuosi) 
- yhteystiedot (puhelinnumero) 

 
6. Säännönmukaiset 

tietolähteet 
Yli 70-vuotiaiden väestö saadaan väestöaineistosta. Puhelinnumerot 
henkilöiden tavoittamiseen yleisestä numeropalvelusta. 
Muut tiedot saadaan henkilöltä itseltään puhelinhaastattelulla työntekijän 
kirjaamana, henkilön itse tai avustajansa vastaamana Webropol-kyselyllä. 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Vastaaja antaa suostumuksensa siihen, että Sotkamon kunta ilmoittaa vastaajan 
yhteystiedot auttamistyötä tekeville henkilöille tapauksessa, joissa vastaaja on 
ilmoittanut avuntarpeestaan. Auttamistyötä tekevät Sotkamossa vapaaehtoiset 
toimijat, järjestöt tai tarvittaessa kunnan työntekijät.  
 
Tietoja ei luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen.  

8. Tietojen siirtäminen EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä.  

9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

a. ) Manuaalinen aineisto – ei ole manuaalista aineistoa 
b. ) ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietojärjestelmä on suojatussa tietoverkossa, jossa käyttöliittymä ja 
tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  
Käyttäjäoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja 
salasanoihin ja niiden valvontaan. 
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10. Rekisteröidyn tarkastus- 
ja virheenkorjaamisoikeus 

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan 
sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa 
toisin säädetä. 
 
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  
 
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.  
 
Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
 
Henkilöllisyys on todistettava ennen tietojen luovuttamista. 

 


