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1. Rekisterinpi-
täjä ja tietosuoja-
vastaava 

Iin Kunta 
Jokisuuntie 2, 91101 Ii 
p. 050 310 3458, kirjaamo@ii.fi   
 
Tietosuojavastaava 
Hirvikoski Viivi 
p. 050310 3461, viivi.hirvikoski@ii.fi 

2. Rekisterin vas-
tuuhenkilöt 

Heini Ervasti, p. 050 408 3811, heini.ervasti@ii.fi 

3. Rekisterin nimi Arjen ympäristöt ja hyvinvointi Iissä – verkkokysely / Nordgreen-hanke 

4. Henkilötieto-
jen käsittelyn tar-
koitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 

Verkkopohjaisella karttakyselyllä kerätään iiläisiltä kokemuksellista tietoa lähiympäristöstä. Tavoitteena on 
kerätä tietoa lähiympäristön saavutettavuudesta ja sen terveyttä edistävistä vaikutuksista paikallisiin asuk-
kaisiin. Tutkimus on osa pohjoismaista Nordgreen-hanketta, jossa tutkitaan erityisesti lähiviheralueiden 
terveyttä edistäviä vaikutuksia ja pyritään löytämään keinoja tukea kaupunkisuunnittelua niin, että ympä-
ristö olisi asukkaille terveellinen, yhdenvertainen ja saavutettava. Hankkeessa on mukana tutkimusryhmiä 
ja kaupunkeja neljästä maasta, ja tutkimusta rahoittaa Nordforsk. Tämän kyselyn toteutuksessa hanke-
kumppaneista on mukana Iin kunta. Kyselyn vastauksia hyödynnetään Iin kunnan maankäytön ja kaavoituk-
sen suunnittelussa.  
 

5. Rekisterin tie-
tosisältö 

Henkilötietoja (nimi, vakinainen osoite, kotikunta) käytetään tutkimuksessa ainoastaan kutsun lähettämi-
seen. Kutsun lähettämiseen hankittuja henkilötietoja ei säilytetä kutsun lähettämisen jälkeen tai käytetä 
muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei yhdistetä kyselyvastauksiin. Vastaukset käsitellään ja säilytetään 
Aalto-yliopiston tieteellistä tutkimusta koskevien sääntöjen mukaisesti.  
 
Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa 
vastauksista. Aineiston tietoja käsitellään tilastollisin menetelmin ryhmätasolla, ja avovastauksia hyödynne-
tään kaupunkisuunnittelua tukevan datan kartuttamiseksi yksittäisistä kohteista. Tietoja ei sellaisenaan luo-
vuteta muille ulkopuolisille.  Tutkimuksessa käytetään kutsun lähettämiseen seuraavia henkilötietoja: nimi, 
vakinainen osoite, kotikunta.  Henkilötietoja ei hyödynnetä tutkimustulosten yhteydessä. 

6. Säännönmu-
kaiset tietoläh-
teet 

Aineisto kerätään verkkokyselyn avulla. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20–30 minuuttia. Kyselytutki-
mukseen voivat osallistua kaikki Iin kotitaloudet sekä vapaa-ajan asukkaat. Kutsukirje osallistua lähetetään 
postitse kaikkiin Iin kotitalouksiin (nimi ja osoite).  Osallistujien henkilötietoja (nimi ja osoite) ei yhdistetä 
kyselyn vastauksiin. Kyselyn vastauslinkki julkaistaan kunnan verkkosivujen tiedotteet osiossa, jolloin myös 
vapaa-ajan asukkaat voivat osallistua kyselyyn. 

7. Tietojen sään-
nönmukaiset tie-
tojen luovutukset 

Väestörekisterikeskuksen toimittamat yhteystiedot (henkilötietoina nimi, vakinainen osoite ja kotikunta) toi-
mitetaan painotalolle Grano Oy:lle kutsukirjeiden postitusta varten. Yhteystiedoista ei jää kopiota kyselyn 
järjestäjätahoille. Henkilötietoja ei luovuteta Iin kunnalle tai muille hankkeen yhteistyökumppaneille. 



TIETOSUOJASELOSTE 
 
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointi-
asiakirja 
29.3.2021 
 

2 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai Euroo-
pan talousalueen 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin yllä-
pitojärjestelmät 
ja suojauksen pe-
riaatteet 

Aalto huolehtii yksilöiden oikeuksien ja yksityisyyden suojaamisesta kolmansien osapuolten kanssa tehtävien 
sopimusten avulla.  

 

10. Rekisteritieto-
jen säilytys, arkis-
tointi ja hävittä-
minen 

Tutkimuksesta säilytetään ainoastaan kyselytutkimuksen vastaukset. Tuloksia ei julkaista sellaisessa muo-
dossa, että niistä voisi tunnistaa yksittäisen vastaajan. 

11. Rekisteröidyn 
informointi 

Rekisterin tietosuojaseloste on julkaistu Iin kunnan verkkosivuilla: 
ii.fi/saavutettavuus-ja-tietosuojaseloste 
 

12. Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §). 
 
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 (Henkilö-
tietolaki § 28, EU:n tietosuoja-asetus).  Tarkastuspyyntö lähetetään osoitteeseen: 
 
Iin kunta 
Tietosuojavastaava  
Jokisuuntie 2  
91101 Ii 
 
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa (henkilötietolaki 27 §, laki viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom.). Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kiel-
täytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä on 
oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:  
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 315 
00181 Helsinki 

11. Rekisteröidyn 
oikeus vaatia tie-
don korjaamista 
tai poistamista 

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 (Henkilötietolaki § 29, EU:n tietosuoja-
asetus) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Korjaus-
pyyntö esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa 
asiakirjassa. 
 
Korjauspyyntö lähetetään osoitteeseen: 
 
Iin kunta 
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Tietosuojavastaava  
Jokisuuntie 2  
91101 Ii 
 
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen korjaamista. 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuk-
sesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tie-
tosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:  
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 315 
00181 Helsinki 

 


