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1. Rekisterin nimi Päätöksentekorekisteri 
 

2. Rekisterinpitäjä Pornaisten kunta, kunnanhallitus 
Kirkkotie 176, PL 21 
07170 Pornainen 
019-5294 500, kunta(at)pornainen.fi 

3. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö (rekisterinpitäjän 
edustaja) 

Hallintojohtaja  
Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
Puhelinvaihde: 019 5294 500 
etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

4. Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö 

Toimistosihteeri Minna Aaltonen 
Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
puh. 040 174 5057 
etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

5. Tietosuojavastaava Informaatikko Mari Högman 
Kirkkotie 176, PL 21 
07170 Pornainen 
p. 040 1745005 
etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

6. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käsittely perustuu kunnan viralliseen 
päätöksentekoon. Rekisteriin tallennetaan valtuuston, 
hallituksen, lauta- ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden 
päätökset ja kunnan eri toimialoilla vireillä olevat asiat. 
Rekisteriin tallennetaan vain asian hoitamisen kannalta 
tarpeelliset tiedot. Asian käsittelyssä syntyneet valmistelu- ja  
päätösasiakirjat arkistoidaan.  
 
Henkilö tulee rekisterin piiriin laittaessaan vireille kunnassa 
hallinnollisen asian, tehdessään aloitteen, valituksen tai 
oikaisuvaatimuksen Pornaisten kuntaan tai ollessaan kunnallisen 
palvelun asukkaana, käyttäjänä, oppilaana, hakijana, aloitteen 
tekijänä tai muuten asian osallisena, työntekijänä tai 
luottamushenkilönä Pornaisten kunnassa.  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisiin 
velvoitteiseen, yleiseen etuun ja julkisen vallan käyttöön, 
elintärkeiden etujen suojaamiseen sekä rekisterinpitäjän 
oikeutettuun etuun.  
Dokumenttien hallinta perustuu julkisuuslain (621/1999) 18 
§:ään hyvästä tiedonhallintatavasta ja asetuksen (1030/1999) 5 
ja 6 §:n, lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta 13 §. 
Arkistolaki (831/1994) ja sen nojalla annettuihin  
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säännöksiin ja määräyksiin. 
 
Suurin osa tiedoista on julkisia, osa henkilötiedoista on 
arkaluotoisia henkilötietoja. Kaikki tietoihin pääsy on rajoitettu  
työtehtävien mukaan, ja salaisissa ja arkaluotoisissa  
asioissa vain asian valmistelijoille ja päätöksentekijöille 
päätöksenteon vaatiman ajan. 

 

7. Rekisterin tietosisältö 
(kuvaus rekisteröityjen 
ryhmistä ja 
henkilötietoryhmistä) 

Rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, joilla on asuin- tai 
kotipaikka Pornainen tai jotka ovat saattaneet asiansa vireille 
kunnassa tai joilla on vireillä hallinnollinen asia, aloite,  
valitus tai oikaisuvaatimus kuntaan tai jotka ovat kunnallisen 
palvelun asukkaana, käyttäjänä, potilaana, oppilaana, hakijana,  
työntekijänä tai luottamushenkilönä Pornaisten kunnassa. 
 
Rekisteri sisältää tietoja: 

 henkilön perustiedot (nimi, hetu) 

 perhesuhdetiedot 

 kotipaikkatiedot: kiinteistö – kiinteistötunnus - rakennus – 
asunto 

 yhteystiedot ja osoitetiedot 

 oppilas, asiakas, työntekijän tietoja  

 vireille tulleisiin ja päätettyihin asioihin liittyviä tietoja: vireille 
saattajan, asian avauspäivän, asian sisällön ja laadun, asialle 
liitetyt asiakirjat, käsittelijät, esittelijät, valmistelijat, saapumis- 
/laatimispäivän, suoritetut toimenpiteet, tiedotustavan, tieto  
siitä kenelle asia lähetetään tiedoksi.  

 luottamushenkilöihin liittyviä tietoja, kuten nimi, arvo, 
ammatti, äänimäärä, vertailuluku, toimielin tai ryhmä, jonka 
jäsen on, henkilötunnus, puolue, äidinkieli, osoite- ja muut 
yhteystiedot, sidonnaisuusrekisteri tiedot, osallistumistiedot 
kokouksiin.  
-kuulemisasiakirjat naapurien kuulemista varten 
kaavoitusasioissa 
 
Rekisterin tarkoituksena on kunnallinen suunnittelu-, hallinto-, 
valmistelu- ja päätöksentekotehtävät: kunnan toimintaa  
ohjaavien lakien edellyttämien kunnan viranomaistoimintojen ja  
–palveluiden hoitaminen, kunnallinen tiedottaminen, muut  
hallinto- ja valmistelutehtävät, tilasto- ja tutkimustehtävät.  
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Rekisteriin tallennetaan vain rekisterin käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeellisia tietoja.  
 

8. Tietojen säilytysajat Rekisterin salassa pidettävät tiedot sekä säilytysajat, arkistointi 
ja hävittäminen on määritelty Pornaisten kunnan 
arkistonmuodostussuunnitelmassa. 

9. Säännönmukaiset 
tietolähteet ja tietojen 
luovutukset 

Tiedot rekisteriin saadaan asianosaisilta, vireille saattajilta, 
lausunnon antajilta tai asian käsittelijöiltä, valtion ja kunnan 
hallinnosta, yhteistyökumppaneilta, sidosryhmiltä, yhteisöiltä, 
yrityksiltä, yksityisiltä henkilöiltä, asiakaan omaisilta; 
tarvittaessa lupa asiakkaalta.  
 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: 
Tietoja siirtyy Pornaisten kunnan muihin tietojärjestelmiin 
viranomaiskäyttöä varten. 
  
Kunnan toiminnan kehittämistä, laskutusta, tilastointia ja 
järjestelmien testausta varten tietoja voidaan luovuttaa ja 
yhdistää muihin tietoihin. 
 
Lain nimenomaisen säännöksen perusteella tietoja voidaan 
luovuttaa esim. seuraaville tahoille: muille viranomaisille tai 
asiakkaan lailliselle edustajalle taikka muulle henkilölle  
tai yhteisölle asiakkaan tahdon mukaan.  
 
Kunnan toimielinpäätökset ja kuulutukset julkaistaan yleisessä 
tietoverkossa ja kunnan ilmoitustaululla.  
 

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

10. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 

A. Sähköiseen aineistoon on pääsy henkilökunnan osalta vain 
heillä, jotka tarvitsevat rekisteriä työssään. Rekisteri on suojattu 
jokaisen henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
 
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa 
tiloissa.  
 
B. Manuaalinen aineisto  
 
Manuaalinen aineisto säilytetään valvotuissa tiloissa ja 
lukittavissa kaapeissa. 
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Rekisteröidyn oikeudet (artiklat 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ja 
23) 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet tarkistaa rekisteriin 
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon 
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, mikäli sille 
on lailliset perusteet. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä 
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö 
tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee 
esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa (4) nimetylle 
rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

