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1. Rekisterinpitäjä 
Pertunmaan kunta (y-tunnus 0165867-2) 
Kunnanhallitus 
Pertun&e 14, 19430 Pertunmaa 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Pertunmaan kunta,  toimistosihteeri Aila Jaa&nen  
Puh. 050 3145841 
aila.jaa&nen@pertunmaa.fi 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa <etosuoja-asioissa 
Mikkelin kaupungin &etosuojavastaava   
&etosuojavastaava@mikkeli.fi  

Rekisterinpitäjä pyytää tarviRaessa rekisteröityä täsmentämään pyyntöään. Rekisteröidyn 
henkilöllisyys varmennetaan ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.  Asiakkaalle vastataan 
EU:n &etosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöises& kuukauden kuluessa). 

4. Rekisterin nimi 
Tweb-asiakirjahallintajärjestelmä 

5. Henkilö<etojen käsiDelyn tarkoitus ja peruste 
Rekisteriin tallennetaan kunnanhallituksen ja lautakun&en sekä viranhal&joiden pääteRävät 
asiat eli valmisteluasiakirjat, esityslistat, pöytäkirjat sekä viranhal&japäätökset.  Rekisteriin 
tallennetaan myös kirjaRavat asiakirjat, kirjaamoon saapuva virallinen pos& sekä toimialoilta 
lähtevä virallinen pos&. 

Yllämainituissa asiakirjoissa olevat henkilö&edot ovat tarpeellisia asioiden hoitamiseen ja 
päätöksenteon kannalta. 

Järjestelmän avulla seurataan kunnan hallinnossa valmisteltavien asioiden käsiRelyä sekä 
annetaan &etoa asian etenemisestä, käsiRelyvaiheista ja päätöksistä noudaRaen 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta anneRua lakia ja &etosuojalakia sekä niiden pohjalta 
anneRuja ohjeita ja määräyksiä. 

Järjestelmässä on luoRamushenkilöille tarkoiteRu portaali, jossa on päätöksentekoon liiRyviä 
asiakirjoja, mm. toimielinten esityslistat. 

mailto:aila.jaatinen@pertunmaa.fi
mailto:tietosuojavastaava@mikkeli.fi


Tietosuojaseloste  
EU:n &etosuoja-asetus (2016/679)  
Tietosuojalaki 1050/2018 

�   

 
6. Rekisterin <etosisältö 

Rekisteri sisältää vireille tulleisiin ja pääteRyihin asioihin liiRyviä henkilö&etoja, kuten 
henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, ammaV, osoite- ja muut yhteys&edot, sekä 
käsiteltävän asian vaa&mat muut yksilöivät &edot, asian ja asiakirjojen kuvaus ja 
kuvailu&edot sekä asian käsiRely- ja päätös&edot. 

Tiedot tallennetaan Tweb-järjestelmään joko julkisina tai salassa pideRävinä siten, eRä 
salassa pideRävän asiakirjan &edoissa mainitaan salassapidon peruste.  Asiakirjan &edoissa 
mainitaan myös erikseen, jos se sisältää henkilö&etoja.  Henkilö&etoja sisältävästä 
asiakirjasta tehdään tarviRaessa erikseen julkinen versio verkkojulkaisua varten. 

Viranhal&japäätöksessä on &eto asian pääRäjästä (nimi, tehtävänimike, puhelinnumero), 
valmistelijoista (nimi, puhelinnumero) ja päätöksen &edoksi saaja (käytetään anonyymiä 
ilmaisua jos mahdollista esim. avustuksen saaja, hakijat). 

Tietojen säilyRämistä ohjaa &edonohjaussuunnitelma. 

7. Säännönmukaiset <etolähteet  
Tiedot järjestelmään saadaan asianosaisilta, esimerkiksi vireille panijalta, lausunnon 
antajalta, oikaisuvaa&muksen tekijältä sekä päätösten valmistelijoilta. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanoDajien ryhmät 
Tweb järjestelmästä ei luovuteta &etoja säännönmukaises&, vain julkisia &etoja yksilöidyn 
pyynnön perusteella.  Erityistapauksissa on mahdollisuus luovuRaa &etoja viranomais-
käyRäjälle. 

Asiakirjahallintajärjestelmästä ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa henkilö&etoja 
suoramarkkinoin&in, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia eikä 
sukututkimusta varten.  (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) 

9. Talousalueen (ETA) ulkopuolelle 
Ei &etojen siirtoa. 

10.Rekisterin suojauksen periaaDeet ja henkilö<etojen säilytysaika 
A. Manuaalinen aineisto 

Tweb järjestelmässä tehty aineisto säilytetään kunnan arkistossa, Pertun&e 14, 19430 
Pertunmaa.  Arkisto on asianmukaises& lukiRu ja salainen aineisto merkiRy. 

B. Sähköinen aineisto 

Järjestelmän toimiRajat hoitavat rekisterin ja siihen sisältyvien &etojen säilytyksen hyvän 
&etojenkäsiRelytavan mukaises& ja noudaRavat ehdotonta vai&olo- ja salassapito-
velvollisuuRa. 
 

KäyDöoikeudet ja niiden hallinta 
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Tietojärjestelmän käyRö edellyRää henkilökohtaista käyRäjätunnusta ja salasanaa. 
KäyRöoikeudet on anneRu käyRäjäryhmiRäin. KäyRöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän 
työntekijöillä, jotka tarvitsevat &etoja työtehtävissään.  KäyRäjäryhmiä hallinnoivat 
pääkäyRäjät. 

KäsiRelijät noudaRavat ehdotonta vai&olo- ja salassapitovelvollisuuRa. KäyRöoikeus pääRyy 
henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönneRy käyRöoikeus.  
Vai&olo- ja salassapitovelvollisuus jatkuu asiakas&etojen käsiRelyä sisältävien työtehtävien tai 
palvelussuhteen päätyRyä. 

Tietokanta ja käyRöliiRymä ovat suojaRu käyRäjätunnuksin ja salasanoin.  Pertunmaan 
kunnan luoRamushenkilöt ovat saaneet käyRöönsä verkkotunnukset ja salasanat, koska 
käytössä on esityslistat ovat lueRavissa vain sähköises& Tweb luoRamushenkilöportaalissa.  
Heillä on mahdollisuus käyRää omia laiReita. 

Käytön valvonta 

Viimeisimmän muutoksen tekijän nimi näkyy järjestelmässä.  Järjestelmässä on käytössä 
katselun tallentuminen lokiin salaisten asiakirjojen osalta. 

Tekninen ylläpito 

JärjestelmäntoimiRajat vastaavat, eRä rekisteri säilyy teknises& eheänä. Järjestelmään liiRyen 
teknistä &etoa tarvitaan järjestelmän teknisen käyteRävyyden ja eheyden ylläpitoon ja 
varmistamiseen. Teknisinä &etoina tallentuvat laiReen tuoRamat tapahtumat. Teknisinä 
&etoina ei kerätä eikä talleteta henkilö&etoja. 

KäyteDävyyden varmistaminen 

Tiedot suojataan tahalliselta ja tahaRomalta tuhoutumiselta (mm. keskuslaiReet ovat 
lukituissa &loissa, joihin on kulunvalvonta ja &edostoista varmuuskopiot erillisessä 
paloturvallisuusosastossa) ja &etojen eheys hoitamalla suojaus teknisen ylläpito&etojen ja 
tapahtuma&etojen kauRa.   Järjestelmän sisäiset &etoyhteydet on toteuteRu suljetuin 
verkoin. Ulkopuoliset yhteydet on suojaRu palomuurein. Järjestelmää ja sen &etoyhteyksiä 
valvotaan 24 tun&a vuorokaudessa. 

11. Muut henkilö<etojen käsiDelyyn liiDyvät rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy 2etoihin (tarkastusoikeus) 

Jokaisella on oikeus saada &etää, mitä häntä koskevia &etoja henkilörekisteriin on talleteRu 
tai, eRei rekisterissä ole häntä koskevia &etoja.  Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. 

TarkastusoikeuRa pyytääksesi ota yhteyRä rekisterin yhteyshenkilöön. 

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteeRomia tai kohtuuRomia, erityises& jos niitä 
esitetään toistuvas&, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun oRaen huomioon 
&etojen tai vies&en toimiRamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuRamisesta aiheutuvat 
hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suoriRamasta pyydeRyä toimea. Näissä tapauksissa 
rekisterinpitäjän on osoiteRava pyynnön ilmeinen perusteeRomuus tai kohtuuRomuus. 

Rekisteröidyn oikeus vaa2a 2edon oikaisemista, poistamista tai käsi9elyn rajoi9amista 
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Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloiReises& tai rekisteröidyn 
vaa&muksesta oikaistava, poisteRava tai täydenneRävä rekisterissä oleva, käsiRelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puuReellinen tai vanhentut henkilö&eto. 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaa&musta &edon korjaamisesta, hänen on 
anneRava asiassa kirjallinen todistus.  Todistuksessa on mainiRava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaa&musta ei ole hyväksyRy.  Rekisteröity voi saaRaa asian &etosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi. 

Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilö2etojen käsi9elyä 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen &lanteeseensa liiRyen vastustaa 
itseensä kohdistuvaa profiloin&a ja muita käsiRelytoimia, joita Pertunmaan kunta kohdistaa 
rekisteröidyn henkilö&etoihin siltä osin, kun &etojen käsiRelemisen perusteena on 
Pertunmaan kunnan ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.  Rekisteröity voi esiRää 
vastustamista koskevan vaa&muksensa oRamalla yhteyRä rekisterin yhteyshenkilöön.  

Rekisteröidyn tulee vaa&muksen yhteydessä yksilöidä se erityinen &lanne, johon perustuen 
hän vastustaa käsiRelyä.  Pertunmaan kunta voi kieltäytyä toteuRamasta vastustamista 
koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.  

Rekisteröidyn oikeus siirtää 2edot järjestelmästä toiseen 

Tweb-asiakirjahallintajärjestelmän rekisteriin ei ole tehty meneRelyä, jolla rekisteröity saisi 
siirreRyä omat &etonsa toiseen järjestelmään.  

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos 
rekisterinpitäjä ei ole noudaRanut toiminnassaan soveltuvaa &etosuojasääntelyä. 

Muut oikeudet 

Mikäli henkilö&etoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on 
oikeus peruuRaa suostumuksensa ilmoiRamalla tästä Pertunmaan kunnalle.  

12. Tietosuojaselosteen muuDaminen 
Rekisterinpitäjä päiviRää &etosuojaselosteen jos sisältö muuRuu lakimuutoksien seurauksena 
tai jos rekisterin ominaisuudet muuRuvat.  PäiviteRy viimeksi 18.11.2019.
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