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1 
Rekisterin-
pitäjä 

Nimi 

KSAK Oy 
Osoite 

Airotie 2b,  93600 KUUSAMO 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 400 717 5737, alice.heinavehmas@ksak.fi 
2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 
 

Nimi 

Alice Heinävehmas (tietosuojavastaava), Tiina Niva (toimistosihteeri) 
Osoite 

Airotie 2b, 93600 KUUSAMO 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 40 717 5737, alice.heinavehmas.ksak.fi, +358 40 860 8949, tiina.niva@ksak.fi 

3 
Rekisterin  
nimi 

 
Kykyviisarin ja sen henkilönumerorekisterin tietosuojaseloste 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkuussuhteen hoitaminen hankkeissa 
 
- LUONNOLLISESTI-valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista 
kuntoutusta 
- TAIDA! - Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla 
 
Kykyviisaria käytetään asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi. 
Asiakassuhteen hoitamisen lisäksi tietoja kerätään toiminnan suunnittelun, 
kehittämisen ja seurannan tueksi. Tarkoituksena on tuottaa myös tietoa hankkeen 
rahoittajille ja Työterveyslaitokselle, joka ylläpitää ja kehittää Kykyviisaria. Tiedoista 
kootaan yhteenvetoja, joista ei käy ilmi yksittäisen henkilön tiedot. 
 
Kykyviisarin henkilönumerorekisteri on perustettu Kykyviisarin henkilönumeron 
(asiakkaan kirjautumistieto) ja asiakkaan henkilötietojen yhdistämiseksi. Rekisterin 
tietojen avulla Kykyviisari voidaan uudelleen täyttää vaikuttavuustietojen 
keräämiseksi.  

5 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
oikeusperuste 

Käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen. 

Hankkeeseen osallistuva henkilö antaa allekirjoittamallaan suostumuslomakkeella 
luvan tietojen keräämiseen, rekisteröimiseen ja käyttämiseen suostumuslomakkeessa 
kerrotulla tavalla. 

6 
Rekisteröityjen 
ryhmät 

 
Hankkeen asiakkaat 

7 
Rekisterin 
tietosisältö ja 
säilytysajat 

 
Kykyviisarin tietosisällöt 
Henkilönumerorekisteriin tallennetaan Kykyviisarin henkilönumero ja asiakkaan nimi. 
 
Kykyviisarin tietosisällöt säilyvät Työterveyslaitoksen ylläpitämässä järjestelmässä. 
Henkilönumerorekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään rahoitusohjelman sääntöjen 
mukaan eli hankkeen viimeisen maksatushakemuksen hyväksymiseen saakka. 
 

8 
Käsittelyssä 
käytettävät 
tietojärjestelmät 
ja /tai muut 
välineet 

 
Henkilörekisteriä käyttävät ja täyttävät hankkeeseen osallistuvat työntekijät.  
Henkilötiedot tallennetaan hankeasiakirjojen yhteydessä sähköisesti.  
 
Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden järjestelmä hyödyntää Amazon Web 
Services –palveluinfrastruktuuria. Tiedot tallennetaan Amazonin Irlannissa 
sijaitsevassa palvelukeskuksessa. Amazon tiedonsuojauskäytännöistä voit lukea 
https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/ 
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Tiedot suojataan tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta ja varmuuskopioidaan 
säännöllisesti. Tietojen eheys suojataan teknisen ylläpitotietojen ja tapahtumatietojen 
kautta. Teknistä tietoa loki- ja tapahtumatietoa voidaan kerätä ja käyttää järjestelmän 
teknisen käytettävyyden ja eheyden ylläpitoon ja varmistamiseen.  
 
Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla järjestelmän ulkopuolisia yhteydenottoja 
vastaan. Järjestelmän sisäiset yhteydet ja palvelimet on lisäksi suojattu muin teknisin 
keinoin. 
 
Ilmoittautumistietojen tallennusten palvelin sijaitsee Oulun Datacenter Oy:n 
palvelinsalissa. Palvelimet on suojattu fyysisesti ulkopuolisia uhkia varten, ja 
laiteverkko on suojattu palomuuri- ja varmennetekniikoin. Tietojen varmuuskopiointi ja 
palvelimen ylläpitoon liittyvät tietoturvapäivitykset on hoidettu asianmukaisesti. 
 

9 
Säännön-
mukaiset 
tietolähteet 

 
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.  
Hankkeen työntekijät laativat Kykyviisaria käyttävistä asiakkaista osallistujalistan ja 
osallistujille henkilönumerot (anonymisointi). 
Tietoja voidaan siirtää sähköisesti järjestelmien välillä tai paperidokumentteja 
käyttämällä 

10 
Tietojen 
säännön-
mukaiset 
luovutukset 

 

Kykyviisarin verkkopalveluun kertyvä tieto (henkilönumerolla ilman henkilönumeron ja 
-tiedon yhdistävää rekisteritietoa) on Työterveyslaitoksen käytettävissä Kykyviisarin 
kehittämistyössä ja hankkeiden vaikuttavuustiedon ja kokoamisessa ja 
kehittämistyössä. 
 
Henkilönumeron ja asiakkaan tietojen yhdistävää rekisteriä ei luovuteta ulkopuolelle. 

11 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETAn 
ulkopuolelle 

 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle 

12 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Asiakasta koskevat dokumentit säilytetään lukituissa kaapeissa tai arkistoholvissa 
tiedon luonteen mukaan. 
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja 
työtehtävissään. 
 
KSAK Oy:n oma palvelin, jolla henkilörekisteriin liittyviä tietoja verkossa sijaitsee, on 
suojattu palomuuri- ja varmennetekniikoin. Tietojen varmuuskopiointi ja palvelimen 
ylläpitoon liittyvät tietoturvapäivitykset on hoidettu asianmukaisesti. Tietokoneet 
sijaitsevat lukituissa huoneissa. 
 

13 
Henkilötietojen 
käsittelyyn 
liittyvät 
rekisteröidyn 
oikeudet 

 
Rekisteröidyllä on oikeus mm. tarkistaa tietonsa, vaatia niiden oikaisemista tai 
poistamista sekä rajoittaa tietojensa käyttöä. KSAK Oy:n täytyy tunnistaa pyynnön 
esittäjä ennen toimenpiteiden täytäntöönpanoa.  
 
13.1. REKISTERÖIDYN OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN (TARKASTUSOIKEUS) 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja KSAK Oy on hänestä kerännyt tai 
ettei rekisteriin ole tallennettu häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeuden käyttämistä 
koskeva pyyntö tulee esittää KSAK Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13.6. 
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mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan kuitenkin evätä lainmukaisilla perusteilla. 
Tarkastusoikeuden käyttämisestä ei peritä maksua. 
 
13.2. REKISTERÖIDYN OIKEUS VAATIA TIEDON OIKAISEMISTA TAI 
POISTAMISTA 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia KSAK Oy:tä oikaisemaan häntä koskevat epätarkat 
tai virheelliset henkilötiedot tai täydentämään puutteellisia henkilötietoja. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. 
 
Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee esittää pyyntö KSAK 
Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13.6 mukaisesti. 
 
13.3. REKISTERÖIDYN OIKEUS RAJOITTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ 
Mikäli KSAK Oy käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus 
rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseksi 
tulee esittää KSAK Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13.6. mukaisesti. 
 
13.4. REKISTERÖIDYN OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN 
Niiltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut KSAK Oy:lle tietoja, joita käsitellään 
suostumuksen tai toimeksiannon perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada kyseiset 
tiedot itselleen yleisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää KSAK Oy:lle tämän 
tietosuojaselosteen kohdan 13.6. mukaisesti. 
 
13.5. REKISTERÖIDYN OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos se 
katsoo, että KSAK Oy ei ole noudattanut sille tietosuojalainsäädännössä asetettuja 
velvollisuuksia. 
 
13.6. MUUT OIKEUDET 
Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä 
on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla asiasta KSAK Oy:lle seuraavilla 
tavoilla: 
- KSAK Oy:n toimipisteessä osoitteessa Airotie 2 b, 93600 Kuusamo 
- sähköpostitse osoitteeseen info@ksak.fi 
- puhelimitse numeroon +358 40 860 8949 
 
Toimistolla asioitaessa pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. 
Sähköpostitse lähetettyyn pyyntöön on lisättävä puhelinnumero, koska pyynnön 
lähettäjän henkilöllisyys varmistetaan puhelimitse. Myös puhelimitse pyynnön jättävän 
henkilöllisyys varmistetaan. 
 
 

 


