
      
      
    

TIETOSUOJASELOSTE 
   Yhdistetty henkilörekisteriseloste ja informointiasiakirja 
   EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (679/2016)   

Laatimispäivä  3.9.2019 

 

1 

Rekisterin- 

pitäjä 

 

 

 

Nimi ja osoite 

Taivalkosken kunta / keskusvaalilautakunta 

Kirkkotie 6, 93400 Taivalkoski 

Puh. 040 860 8960 ja 040 860 8950 

Sähköposti: taivalkoski.kunta(at)taivalkoski.fi 
 

2 

Yhteyshenkilö 

rekisteriä 

koskevissa asioissa 

 

 

Nimi ja osoite sekä yhteystiedot 

Vastuuhenkilöt 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

Osoite: Kirkkotie 6, 93400 Taivalkoski 

Puh. 040 860 8951, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)taivalkoski.fi 

 

Organisaation tietosuojavastaava  

Harri Huttu 

Puh. 040 702 6836 

Sähköposti: harri.huttu(at)taivalkoski.fi 

 

3 

Rekisterin 

nimi 

 

Vaaliluettelot ja kotiäänestys sekä kuntavaaleissa ehdokasasetteluun liittyvät henkilötiedot 

4 

Henkilötietojen 

käsittelyn  

tarkoitus 

 

Vaalien toimittamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely. 
 
 

5 

Rekisterin 

tietosisältö 

 

 

 

 

 
Vaaliluettelot äänestysalueittain: 
Nimi, henkilötunnus ja merkintä äänioikeuden käyttämisestä 
Kotiäänestys: 
Nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero ja muut mahdollisesti tarvittavat tiedot kotiäänestyksen järjestämiseksi. 
Lisäksi mahdollisen omaishoitajan nimi ja henkilötunnus ja kotiäänestysilmoittautumisen tekijän nimi ja 
puhelinnumero. 
Kuntavaalit: 
Ilmoitus vaaliasiamiehestä ja varamiehestä, puolueen ehdokashakemus, ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, puolueen 
ehdokkaan suostumus ja vakuutus, ilmoitus varaehdokkaista, vaaliasiamiehen antama valtakirja 
 

6 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

 

 

 

 

 

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin kulloinkin suoritettavaa vaalia varten, johon on merkitty ne 

henkilöt, jotka ovat ao. vaaleissa äänioikeutettuja. 

 

Tieto kotiäänestysrekisteriin saadaan kotiäänestäjältä itseltään, hänen läheiseltään tai muulta taholta, joka ilmoittaa 

henkilön kotiäänestykseen henkilön suostumuksella. 

 

Kuntavaaleihin henkilötiedot ehdokkaita asettavilta puolueilta. 

 

 

 

 

mailto:taivalkoski.kunta@aivalkoski.fi
mailto:paivi.komulainen@taivalkoski.fi
mailto:harri.huttu@taivalkoski.fi


7 

Tietojen 

säännön- 

mukaiset 

luovutukset 

 

Ei säännönmukaista luovutusta. 

8 

Tietojen siirto 

EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

 
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 

Rekisterin 

suojauksen 

periaatteet 

 

 

 

 

 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa arkistotilassa ja aineistoa käsittelevät henkilöt, joilla työnsä puolesta on 

oikeus käsitellä aineistoa.   

Vaaliluettelot säilytetään pysyvästi.  

Kotiäänestyksen tietoja käsitellään vaalien ennakkoäänestyksen ajan, jonka jälkeen ne arkistoidaan seuraaviin 

vaaleihin asti. 

Ehdokasasetteluun liittyvä aineisto säilytetään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. 

 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköiset rekisterin tiedot säilytetään käyttöoikeusrajatuissa tiedostoissa/tietojärjestelmissä, joiden käyttöoikeudet 

perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin/salasanoihin.  

 

 

10 

Tarkastus- 

oikeus 

 

 

 

 

Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalta henkilöltä. Tarkastusoikeuden 

käyttäminen on ilmaista, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 

679/2016, artikla 15). 

 

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa 

asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitävän luona. 

11 

Oikeus vaatia 

tiedon 

korjaamista 

 

 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti 

tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, 

puutteellinen tai vanhentunut tieto (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, artikla 16).  

Oikaisupyyntö tehdään aina kirjallisesti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle (osoite yllä). Rekisteröidyllä on oikeus 

saattaa asia käsiteltäväksi Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 

henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun toimisto  

PL 800 

00521 Helsinki  

tietosuoja(at)om.fi 

 

12 

Muut henkilö- 

tietojen   

käsittelyyn 

liittyvät 

oikeudet 

 

 

 
Kielto-oikeus 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuten kuin poikkeustilanteissa, esim. lakisääteisen 

viranomaistarkastuksen yhteydessä. 

 

mailto:tietosuoja@om.fi

