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1. REKISTERIN NIMI Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
järjestöavustushakemukset 2023 

2. REKISTERINPITÄJÄ  Nimi  

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Järjestämistoiminta 

Käyntiosoite 

- 

Postiosoite 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamo 

PL 50, 90029 OYS 

Puhelinvaihde 

- 

3. VASTUUHENKILÖ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-
Katajisto 

4. YHTEYSHENKILÖ Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö Helena Liimatainen 

5. TIETOSUOJAVASTAAVA PPSHP Tietosuojavastaava, tietosuoja@ppshp.fi  
08-315 2011 (vaihde) 

6. KÄSITTELYN TARKOITUKSET 
JA KÄSITTELYN 
OIKEUSPERUSTE 

 

Hyvinvointialueen järjestöavustushakemukset vuodelle 2023: 
 
Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunta on päättänyt 
järjestöavustusten periaatteista 23.9.2022. 
Yhdyspintalautakunta on 9.11.2022 päättänyt avata 
hyvinvointialueen järjestöavustushaun siten, että toiminta-
avustusten haku on auki 15.11.-14.12.2022 ja kumppanuus- ja 
kerta-avustusten jatkuva haku on auki 15.11.2022 lähtien.  
 
Käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjälle kuuluvan 

julkisen vallan käyttäminen (Laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, 6-7§ 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612 ja Hallituksen 

esitys 241/2020, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä, perustelut 7 §, mom 4 

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200241).  

 
Käsiteltävät asiakirjat ovat viranomaisten julkisia asiakirjoja 

(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 5 § ja 9 §, 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621).   

7. TIETOSISÄLTÖ Järjestöavustushakemukset sisältävät hakijoiden (yhdistysten, 
säätiöiden ja toimintaryhmien) vastuuhenkilöiden 
henkilötietoja, kuten nimiä, puhelinnumeroita, 
sähköpostiosoitteita, postiosoitteita ja tilinumeroita.  

8. TIETOLÄHTEET Hakijoiden (yhdistysten, säätiöiden ja toimintaryhmien) 
hyvinvointialueelle toimittamat järjestöavustushakemukset 
liitteineen. 
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9. TIETOJEN KÄSITTELY JA 
SUOJAAMINEN 

Järjestöavustushakemuksia käsittelevät vastuuhenkilön 
tehtävään valtuuttamat, Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueeseen työsopimussuhteessa olevat henkilöt. 
Hakemukset saapuvat Webropol-ohjelmaan, jossa niiden 
käsittely vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla määritellyn 
käyttöoikeuden. Päätöksentekoa, maksatusta ja tarkastusta 
varten hakemukset ovat lisäksi hyvinvointialueen 
yhdyspintalautakunnan, taloushallinnon ja 
tarkastuslautakunnan käytettävissä. 

10. TIETOJEN VASTAANOTTAJAT 
TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT  

 

Henkilötietoja ei luovuteta kenellekään. 

11. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA 
SÄILYTYSAIKA 

 

Tietoja säilytetään hyvinvointialueen arkistointiohjeen 
mukaisesti.  

12. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI 
ETA:N ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET Rekisteröidyllä on oikeus: 

 saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä 

 saada tutustua tietoihin 

 oikaista tietoja 

 poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

 rajoittaa tietojen käsittelyä 

 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 vastustaa tietojen käsittelyä 

 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon 
kohteeksi 

Rekisteröity voi käyttää näitä oikeuksia ottamalla yhteyttä 

yhteyshenkilöön: etunimi.sukunimi@ppshp.fi (2022) tai 

etunimi.sukunimi@pohde.fi (2023) 

14. SELOSTEEN LAATIMISAIKA 9.11.2022 
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