
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 14.10.2019 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PÖYTYÄN KUNNASSA 
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Tämä tiedote on tarkoitettu henkilötietojen käsittelyä koskevaksi yleiseksi informoinniksi kuntalaisille, 

kunnan asiakkaille ja muille, joiden henkilötietoja käsitellään kunnan ylläpitämissä rekistereissä (re-

kisteröidyt). Tiedote on samalla osa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kunnalta edellyttämiä toimen-

piteitä sen osoittamiseksi, että henkilötietojen käsittely kunnassa on vastuullista ja läpinäkyvää.  

 

Tiedote pidetään esillä kunnan internetsivustolla ja saatavilla seuraavissa kunnan asiakaspalvelu-
pisteissä: Kyrön toimipiste, Riihikosken toimipiste, Riihikosken virastotalo, Kyrön kirjasto, Riihikos-
ken kirjasto ja Yläneen kirjasto. 

Mikä on henkilötietoa? 

 

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. Henkilö 
voidaan tunnistaa suoraan esimerkiksi nimen ja osoitteen, valokuvan tai henkilötunnuksen 
perusteella sekä epäsuorasti esimerkiksi sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen tai henkilön liittyvän 
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän 
perusteella.  

Erityisiksi henkilötiedoiksi luokitellaan mm. terveystiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot, tiedot 
seksuaalisesta suuntautumisesta, rotua tai etnistä alkuperää koskevat tiedot ja tiedot poliittisesta tai 
uskonnollisesta vakaumuksesta. Näiden tietojen käsittelyyn ja salassapitoon kohdistuu eräiltä osin 
tiukempia vaatimuksia kuin tavanomaisten henkilötietojen käsittelyyn. Myös lasten henkilötiedot 
nauttivat erityistä suojaa. 

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn lainmukaisuus ja tarkoitus 

 

Rekisterinpitäjänä Pöytyän kunta kerää ja käsittelee henkilötietoja vain lainmukaisin perustein. 
Tällaisia perusteita voivat olla esimerkiksi 

 sellaisen lakisääteisen palvelun tai muun toiminnon suorittaminen, jota ei voi tehdä ilman 
henkilötietojen käsittelyä (esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut, perusopetus, 
varhaiskasvastus) 

 asiakkuus- tai sopimussuhde kuntaan (esimerkiksi kirjaston käyttö, vesihuolto, 
vuokrasopimukset) 

 kunnan oikeutettuun etuun perustuva tietojen keruu (esimerkiksi kameravalvonta 
omaisuuden suojaamisen tarkoituksessa tai kunnan markkinointi) 

 rekisteröidyn itse antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 
 

Kunta kerää ja käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kuhunkin tietojen käyttö-
tarkoitukseen, eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin kuin mitä varten ne on kerätty. Tietoja 
käytetään ns. profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon vain, jos siitä on palvelu- tai 
rekisterikohtaisessa tietosuojaselosteessa erikseen mainittu. Tietoja säilytetään vain niiden 
käyttötarkoituksen vaatima aika, mikäli niihin ei kohdistu esimerkiksi arkistointivelvoitteiden taholta 
muunlaisia vaatimuksia. 

Täsmällinen käyttötarkoitus ja tietojen keräämisen laajuus sekä tietojen säilytysajan määräytyminen 
kuvataan erikseen palvelu- tai rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissa. 
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Tietojen hankinta ja luovutukset 

 

Kunta hankkii ja saa henkilötietoja useasta eri lähteestä: 

 Osa tiedoista saadaan julkishallinnon muista rekistereistä (esimerkiksi 
väestötietojärjestelmästä). 

 Osa tiedoista saadaan rekisteröidyiltä itseltään (esimerkiksi erilaisten ilmoittautumisten, 
sopimusten tai rekisteröityjen oman toiminnan kautta). 

 Osa tiedoista voidaan saada myös toisesta kunnan käytössä jo olevasta rekisteristä. 

 Tarvittaessa tietoja voidaan hankkia myös ulkopuolisista tietolähteistä rekisteröidyn antaman 
suostumuksen mukaisesti. 
 

Tietoja käytetään ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisissa kunnan palvelu- ja hallintotehtävissä, 
eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman siihen erikseen annettua lupaa tai luovuttamiseen 
nimenomaisesti velvoittavaa säädöstä. Esimerkiksi palkan ja palkkioiden maksuun liittyviä tietoja on 
ilmoitettava verottajalle. 

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, ellei asiasta ole palvelu- tai 
rekisterikohtaisessa selosteessa erikseen mainittu. 

Tarvittaessa suostumukset tietojen käsittelyyn tai luovuttamiseen pyydetään kirjallisina 
rekisteröidyltä itseltään tai hänen lailliselta edustajaltaan. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa 
peruuttaa aiemmin antamansa suostumus. 

Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus 

 

Kunta huolehtii henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuudesta EU:n ja kansallisen lainsäädännön 
asettamien vaatimusten mukaisesti sekä julkiselta organisaatiolta edellytettävän hyvän 
tiedonhallintatavan mukaisesti. Tiedot säilytetään ja suojataan niin, että niihin pääsevät ja niitä voivat 
käsitellä vain sellaiset henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Tämä koskee myös tilanteita, joissa 
henkilötietojen käsittelijänä toimii kunnan lukuun jokin kolmas osapuoli, kuten kuntaan 
sopimussuhteessa oleva palvelun tuottaja. 

Sinun oikeutesi rekisteröitynä 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain nojalla sinulla rekisteröitynä on seuraavat oi-

keudet liittyen henkilötietojesi käsittelyyn. 

 

 Oikeus saada pääsy tietoihin 

 

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö kunnassa sinua koskevia henkilötietoja. Jos henki-
lötietojasi käsitellään, on sinulla oikeus saada pääsy kyseisiin tietoihin. Oikeus on henkilökohtainen, 
eikä sitä voida toteuttaa valtakirjalla. Jos haluat saada pääsyn tietoihisi, sinun tulee pyyntöä esittä-
essäsi todistaa henkilöllisyytesi. 
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 Oikeus oikaista virheelliset tiedot 

 

Sinulla on oikeus pyytää käsiteltävien henkilötietojesi oikaisemista, jos ne mielestäsi ovat kyseessä 
olevan käyttötarkoituksen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Tiedon 
oikaisuvaatimus perusteluineen tulee esittää kirjallisesti ja riittävän tarkasti yksilöitynä. 

 

 Oikeus rajoittaa tai vastustaa omien henkilötietojen käsittely 

 

Sinulla on eräissä tapauksissa oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Rajoittaminen 
tai vastustaminen voi koskea esimerkiksi tietojen käyttöä profilointiin. Tilanteissa, joissa tietojen kä-
sittely perustuu kunnan lakisääteiseen velvoitteeseen tai esimerkiksi voimassa olevaan asiakassuh-
teeseen, tietojen käsittelyä ei kuitenkaan voi kieltää eikä välttämättä rajoittaakaan. 

 

 Oikeus tietojen poistamiseen 

 

Sinulla on oikeus vaatia joko kaikkien tai osan henkilötietojesi poistamista kunnan rekistereistä. Poistamisvaa-

timusta koskevat samat rajoitteet kuin yllä kuvattua oikeutta käsittelyn rajoittamiseen ja kieltämiseen. 

 

 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 

Sinulla on joissakin tapauksissa oikeus saada tietosi toisen rekisterinpitäjän ylläpitämään järjestelmään siirret-

täviksi. Tämä oikeus ei koske tilanteita, joissa henkilötietojesi käsittely perustuu lakiin. 

 

 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 

Jos koet, että henkilötietojasi käsitellään epäasiallisesti tai muuten kuin lain edellyttämällä tavalla, sinulla on 

oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuoja-

valtuutettu (www.tietosuoja.fi). 

 

Ohjeet tietopyyntöjen tekemiseen  

 

Kaikki henkilötietoihin liittyvät ja muut tietopyynnöt tulee tehdä kirjallisina ja toimittaa kunnan Kyrön 
toimipisteeseen, Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ, sen aukioloaikoina. Pyyntöä tehtäessä pyynnön esittäjän on 
todistettava henkilöllisyytensä. 

Tietopyyntöjen esittämiseen käytetään niihin tarkoitettuja lomakkeita, joita on saatavissa kunnan 
internetsivuilla, kunnan toimipisteissä sekä kirjastoissa. Lomakkeet auttavat varmistamaan, että pyynnössä 
esitetään kaikki sen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. 
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Kunta käsittelee tietopyynnöt viivytyksettä ja vastaa niihin yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. 

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä omien tietojensa tarkastuspyyntöjä maksuttomasti kerran vuodessa. 
Useammin toistuvista pyynnöistä kunnalla on oikeus periä maksu kulujensa korvaamiseksi. Maksu on kunnan 
voimassaolevan asiakirjataksan suuruinen. 

Mistä saa lisätietoja ja -ohjeita? 

 

Lisätietoja kunnan vastuulla olevasta henkilötietojenkäsittelystä saat Pöytyän kunnan tietosuojavastaavalta 
joko sähköpostitse osoitteesta tietosuojavastaava@poytya.fi tai postitse osoitteesta Tietosuojavastaava, 
Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö.   

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuoja-asioista yleisemmin saat mm. tietosuojavaltuutetun toimis-
ton internetsivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi.  


