
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
15.12.2017 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kemiönsaaren kunta / hallinto-osasto 

Osoite 

Vretantie 19, 25700 Kemiö 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

      

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Erika Strandberg / hallintojohtaja 
Osoite 

Vretantie 19, 25700 Kemiö 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

s-posti: kimitoon@kimitoon.fi, puh: 02 42600 

3 
Rekisterin 
nimi 

KuntaToimisto 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Viranomaisen toiminnassaan tarvitsemat tiedot kaupungin hallinnossa vireillä 

olevista ja jo ratkaistuista asioista. 

 

Rekisteriin tallennetaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lauta- 

kuntien, johtokuntien, toimikuntien ja neuvostojen sekä viranhaltijoiden 

päätettävät asiat. Rekisteröidyt ovat asianosaisia käsiteltävissä asioissa. Re- 

kisteriin tallennetaan vain asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Asi- 

an käsittelyssä syntyneet valmistelu- ja päätösasiakirjat arkistoidaan järjes- 

telmään. 

Järjestelmän avulla seurataan kunnan hallinnossa valmisteltavien asioiden 

käsittelyä sekä annetaan tietoa asian etenemisestä, käsittelyvaiheista ja 

päätöksistä noudattaen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 

ja henkilötietolakia sekä niiden pohjalta annettuja ohjeita ja määräyksiä 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri sisältää vireille tulleisiin ja päätettyihin asioihin liittyviä tietoja, 

kuten henkilön nimi, ammatti, osoite- ja muut yhteystiedot sekä käsiteltävän 

asian vaatimat muut yksilöitävät tiedot, asian ja asiakirjojen kuvaus ja ku- 

vailutiedot sekä asian käsittely- ja päätöstiedot. 

Tiedot tallennetaan joko julkisina tai salassa pidettävinä. Asiakirjan julkisek- 

si tulemisen ajankohta määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetun lain mukaan. 

Järjestelmässä on tieto asioiden valmistelijoista, käsittelijöistä ja päättäjis- 

tä: sukunimi, etunimi, tehtävänimike/asema organisaatiossa. 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot rekisteriin saadaan asianosaisilta (vireillepanijalta, lausunnon antajal- 

ta tai asian käsittelijältä). 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. 

 

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtai- 

sesti tai kirjallisesti rekisterin yhdyshenkilölle. 

 

Rekisteröity voi pyytää tiedon korjaamista rekisterin yhdyshenkilöltä. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

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

 

Asiahallintajärjestelmässä kootut kokousten esityslistat ja pöytäkirjat jul- 

kaistaan Kemiönsaaren kunnan internetsivuilla. Julkaisussa otetaan huomioon 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999) ja Henkilötieto- 

laki 11 § (523/1999) 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 
Käyttäjät on liitetty käyttäjäryhmiin, joilla on erilaajuisia käyttöoikeuksia 
hoitamiensa tehtävien vaatimusten mukaan. Käyttöoikeus päättyy henkilön 
siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamiseen hänelle on myönnetty 
käyttöoikeus. 
 
Ei julkisiksi ja salaisiksi merkityt asiat eivät ole kaikkien luettavissa. Niitä 
voivat lukea vain asian järjestelmään viejä, arkistonhoitajien ja kirjaajien 
ryhmään kuuluvat henkilöt, kyseisen asian valmistelijat, kokousjärjestelijät 
(jos asia käsitellään toimielimen kokouksessa) ja pääkäyttäjät 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Asian- ja asiakirjahallinnan järjestelmää käytetään ja hallinnoidaan suljetus- 
sa ympäristössä, joka on kaupungin tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten mu- 
kainen. 
 
 

 


