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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

ASIANHALLINTAREKISTERI 
 

1. YLEISTÄ 
 

Tämä dokumentti on osa Karstulan kunnan rekisterinpitäjänä tuottamaa EU:n Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 
edellyttämää informointi- ja osoitusvelvoitetta. Kunnan verkkosivuillaan tarjoaman yleistiedon lisäksi, kunta kuvaa 
tässä dokumentissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tarkentavat tiedot rekisterin osalta. Tämä dokumentti katsel-
moidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. 
 
 

2. ROOLIT JA VASTUUT 
 

Rekisterinpitäjä Karstulan kunta 

Y-tunnus 9094917-1 

Osoite Virastotie 4, 43500 Karstula 

Vastuut  Vastaa tämän dokumentin henkilötietojen ajantasaisuudesta rekisteröidyiltä ja 
muilta säännönmukaisilta tietolähteiltä saamiensa tietojen perusteella. 

 Informoi rekisteröityjä tällä dokumentilla sekä muilla tarpeellisilla menetelmillä 
ja viestintävälineillä. 

 Ylläpitää kokonaiskuvaa henkilötietojen käsittelytoimista (Seloste henkilötieto-
jen käsittelytoimista). 

  
 

Rekisterin yhteyshenkilö Hallintojohtaja Mauno Väänänen 

Osoite Virastotie 4, 43500 Karstula 

Sähköposti mauno.vaananen@karstula.fi 

Puhelin 044 459 6401 

Vastuut  Toimii rekisteröidyn ensisijaisena yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa. 
 Rekisteriä koskevat tiedustelut ja oikaisupyynnöt osoitetaan rekisterin yhteys-

henkilölle. 
 

   
 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAINMUKAISUUS 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

 Viranomaistoiminta, jota toteutetaan kunnan toimialojen yhteiskäytössä ole-
valla asianhallintajärjestelmällä: 
 Vireille tulleiden asioiden kirjaaminen 
 Käsittelyn seuranta 
 Asioihin liittyvien sähköisten asiakirjojen sekä toimielin- ja viranhaltijapää-

tösten hallinta (päätös-, asiakirja- ja arkistohakemisto) 
 Sopimushallinta 
 Tietopalvelu 

 Tietoja ei käytetä markkinointiin tai suoramarkkinointiin. 
 Tietojen käsittelyyn ei liity profilointia tai automaattista päätöksentekoa. 

Henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuus (oi-
keusperuste) 

 
 1) Rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen tai yleinen etu 
 2) Rekisteröidyn vapaaehtoinen ja informoitu suostumus 
 3) Sellaisen sopimuksen täytäntöön paneminen, jossa rekisteröity on osapuo-

lena 
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4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIEDON ELINKAARI 
 

Tietosisältö 
 Rekisteröityjen ryhmät 
 Henkilötietojen ryhmät 

 Yksityiset henkilöt, asiakkaat 

Rekisteriin 
tallennettavat tiedot 

 Henkilön etu- ja sukunimet, henkilötunnus 
 Henkilön postiosoite, puhelinnumero 
 Pankkitiedot (Maksatus ja laskutus) 
 Perheenjäsenet (esim. uudisasukkaan tuki) 

Henkilötiedon elinkaari Arkistonmuodostussuunnitelman mukainen 

 
 

5. TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET 
 

Tietolähteet  Rekisteröity 
 Väestörekisterikeskus 

Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

 Toimielimen julkiset esitykset ja päätökset julkaistaan kunnan verkkosivuilla esi-
tyslistan ja pöytäkirjan valmistumisen jälkeen. Tarpeettomia henkilötietoja ei 
julkaista. 

 Viranhaltijapäätökset julkaistaan kunnan verkkosivuilla kuntalain mukaisesti. 
Tarpeettomia henkilötietoja ei julkaista. 

 Sekä julkiset että salaiset esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan luottamushenkilöi-
den intranetissä. 

 Maksatusluettelot ja laskutustiedot Pro Economicaan maksatusta ja laskutusta 
varten (tuet ja sopimukset). 

 Verottajalle tiedot Tyvi-ohjelmalla. 

Tietojen luovutus EU- ja ETA-
maiden ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

 
 

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄYTÖN VALVONTA 
 

Manuaalinen aineisto Sijaitsee lukitussa tilassa. 

Tietojärjestelmillä 
käsiteltävä aineisto 

Tietojen käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä käyttäjittäin ja käyttäjäryh-
mittäin. Tieto on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin kunnan 
pääsynhallintakäytäntöjen mukaisesti. 

Käytön valvonta Rekisterinpitäjä valvoo rekisterin käyttöä. 
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