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Tietosuojaseloste 

 

 
1. Rekisterin nimi 
 

 
Pohjois-Savon hyvinvointialueen ehdokasrekisteri 

 
2. Rekisterinpitäjä 
  

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaalilautakunta 

 
3. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö 
(rekisterinpitäjän edustaja) 

Aluevaalilautakunnan I sihteeri Vesa Toivanen 

 

  
Puhelin +358 44 718 2041 
sähköposti: vesa.toivanen@kuopio.fi 

 
 
4. Yhteyshenkilöt 
rekisteriasioissa  

 

 

 

 
Aluevaalilautakunnan I sihteeri Vesa Toivanen 
 
 
 
Puhelin +358 44 718 2041 
sähköposti: vesa.toivanen@kuopio.fi 

 
 
5. Organisaation 
nimittämä 
tietosuojavastaava 

 
Auli Mikkonen 

  
auli.mikkonen@kuh.fi 

 
6. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitukset ja käsittelyn 
oikeusperuste 

 
Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset: 
 
Aluevaalien ehdokastietojen käsittely 
 
Erityislainsäädäntö:  
Laki hyvinvointialueesta ja vaalilaki 
 
LAKIPERUSTEET: 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 C-kohta ja 1 E-kohta 
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(1 c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi. 
1 e-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinkäyttäjälle kuuluvan julkisen 
vallan käyttämiseksi) 

  
 

7. Rekisterin tietosisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vaalilain edellyttämät aluevaalien ehdokastiedot ja ehdokaslistojen 
yhdistelmän tiedot. 
Ehdokkaan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, yhteystiedot, 
puoluerekisteritiedot ja valitsijayhdistyksen tiedot. 
. 
 
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: 
- Tiedot ovat osittain salassa pidettäviä 
 
SALASSAPIDON PERUSTEET: 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 32 kohta 

8. Henkilötietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset  
 
 

Henkilötietoja luovutetaan vaalilain säännöksen perusteella. 
 
Oikeusministeriön vaalirekisterit. 
 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin. 
 

 

9. Tietojen säilytysajat  
 
 
 

 
Säilytysajat ovat arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti pysyvästi 
säilytettäviä.  

 

10. Henkilötietojen 
tietolähteet   
 
 
 

Henkilötietoja kerätään siinä vaiheessa, kun rekisteröidyt puolueet ja 
valitsijayhdistykset jättävät vaaliviranomaiselle ehdokashakemukset ja 
muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat. 
 
Vaalilaki, laki hyvinvointialueesta  
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Väestörekisterikeskus 
 
Skannattu asiakirja skannataan ja merkitään tarvittavilta osin salaiseksi. 
 

 

11. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 
 
 

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT: 
 
Aluevaalilautakunta vastaa rekisteritietojen teknisestä suojauksesta. 
Järjestelmässä käyttäjien on kirjauduttava tunnusta ja salasanaa käyttäen. 
Yhteydet järjestelmään on toteutettu standardin mukaisina salattuina 
yhteyksinä. Järjestelmässä on käyttöoikeustasoja, mitkä rajaavat mitä 
tietoja käyttäjät voivat käsitellä. Kaikista tietojen muutoksista jää lokeihin 
tieto, ja muutoksen tekijästä. Tiedot, joiden säilytyksellä ei ole enää 
lainmukaista tarvetta, poistetaan automaattisesti  
 
 
B. Manuaalinen aineisto, 
 
Arkistoissa ja yksiköissä on kulunvalvonta ja ovien lukitus. Asiakirjat 
säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa. 
 
 

 

12. Tietojen 
tarkastusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 15, 
henkilötietolaki 26 – 28 §) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että 
häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. 
Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä 
henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, 
rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan 
kohtuullisen maksun. 
 
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka 
tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 
Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella 
ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän 
on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta 
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen 
syyt. 
 
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön 
perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt 
siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
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Omien tietojen saanti pyynnön perusteella sekä EUn yleisen tietosuoja-
asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 ja 34 
artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.  
 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, 
erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko  
 

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien 
toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta 
aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai  

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa 
rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus 
tai kohtuuttomuus. 
 

Tietopyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.  
 

13. Oikeus tiedon 
oikaisemiseen (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 16, 
henkilötietolaki 29 §) 
 
 
 
 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot.  
 
Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, muun 
muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, 
ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus.  
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon 
oikaisemista, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. 
Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole 
hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Oikaisupyyntö osoitetaan  
esim. rekisterin yhteyshenkilölle ja mistä tarkemmat 
ohjeet/lomakkeet/sähköinen palvelu tmv.  
 
 

 

14. Muut mahdolliset 
oikeudet (EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen artikla 
77) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 
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