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1.
Rekisterinpitäjä

Nimi

2.
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi: Suvi Ratavaara
Nimike: vs. Hallintosihteeri
Osoite
Kunnantie 4
95700 Pello
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Pellon kunta / Kunnanhallitus
Osoite
Kunnantie 4
95700 Pello
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puhelinvaihde 040 10 60 60, pellonkunta@pello.fi

040 713 2700, suvi.ratavaara@pello.fi
3.
Rekisterin nimi
4.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Asianhallintajärjestelmä KuntaToimisto
Vireille tulleiden asioiden ja niiden käsittelyvaiheisen rekisteröinti, asioiden valmistelu,
päätöksenteko, tiedottaminen, täytäntöönpano sekä hallintaprosessien seuranta /ja
sähköiseen arkistointiin liittyvät tehtävät).
Tietojärjestelmään talletettuja tietoja ja asiakirjoja käytetään päätöksenteon
valmistelussa ja päätöksenteossa.

5.
Rekisterin
tietosisältö

– Diaari eli asiarekisteri
– Asiakirjojen skannauksen ja sähköisen tallentamisen
– Asioiden käsittelyvaiheiden seurannan
– Päätöksentekoon liittyvät prosessit: asioiden valmistelu (työpöytäsovellus,
esityslista/pöytäkirjajärjestelmä (EPJ) ja viranhaltijapäätökset (VIPS).
– Raportointi
– Sähköinen työpöytä
– Päätösarkisto
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6.
Säännönmukaiset Saapuneet ja lähteneet asiakirjat, sähköposti, organisaation sisällä syntyneet asiakirjat.
tietolähteet
Asiakirjojen lähettäjiä ja vastaanottajia ovat esimerkiksi yksityiset henkilöt, yhteisöt ja eri
viranomaiset.

7.
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset ja
tietojen siirto EU:n
tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Voimassa julkisuuslain (621/1999) mukainen julkisuusolettama, ellei mainitun lain
nojalla tietojen saantia ole rajoitettu.
Luottamuselinten päätöksistä ilmoitetaan asianosaisille ja pöytäkirjat pidetään nähtävillä
yleisessä tietoverkossa (kuntalaki § 140).
Luottamushenkilöiden oikeudesta tietojen saantiin säädetään kuntalaissa (83§), samoin
tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan vastaavasta oikeudesta (124§).
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto
8.
Rekisterin ylläpito- Järjestelmään sisältyvät tiedot voivat olla sekä sähköisenä että paperisena.
Viralliset asiakirjat arkistoidaan lakien, arkistolaitoksen, Suomen Kuntaliiton y.
järjestelmät ja
säännösten mukaisesti (arkistonmuodostussuunnitelmat).
suojauksen
periaatteet

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietojärjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka
pääkäyttäjä antaa esimiehen pyynnöstä.
Asioiden ja asiakirjojen julkisuusaste voidaan määrittää ohjelmaan jo uutta asiaa
avatessa. Tietojärjestelmän käyttöä voidaan rajoittaa erilaisilla käyttöoikeustasoilla
viranhaltijan tehtävien mukaisesti.
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9.
Tarkastusoikeus
ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Perusteet: Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §:
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pyyntö on esitettävä
kirjallisesti ja tallennetaan Diaariin.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun
asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut
vähemmän kuin yksi vuosi.

10.
Tiedon
korjaaminen ja
tiedon
korjaamisen
toteuttaminen

Perusteet: Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:
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.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen
on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt,
joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

11.
Muut mahdolliset
oikeudet

