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Henkilörekisterin tiedot 

1. Rekisterin nimi 

Iitin kunnan luottamushenkilörekisteri 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tietojen kerääminen Iitin kunnan luottamushenkilöiden jäsenyydestä eri 
luottamustoimissa (kunnan omat toimielimet sekä kunnan toimintaan liittyvät muut, 
ulkopuoliset jäsenyydet, varajäsenyydet sekä kunnan edustajana ja varaedustajana 
toimiminen yhteisöissä). Tietoja tarvitaan mm. kunniamerkkien hakemiseen 
luottamushenkilöille ja luottamushenkilö-todistuksessa. 

 

3. Rekisterinpitäjä 

Iitin kunta 

PL 32 

47401 Kausala 

puh. 0206159600 (vaihde), kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi 

 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 

Jarkko Salonen, hallinto- ja talousjohtaja, Rautatienkatu 20, 47400 Kausala, puh. 

0407262990, jarkko.salonen@iitti.fi 

5. Rekisterin yhteyshenkilö 

Anne Tolppala, yhteispalvelusihteeri, Rautatienkatu 20, 47400 Kausala, puh. 0206159600, 

anne.tolppala@iitti.fi 

Heli Janhunen, palvelusihteeri, Rautatienkatu 20, 47400 Kausala, puh 0404833774, 

heli.janhunen@iitti.fi 



6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

X Ei 

 Kyllä 

 

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

A) 

X Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö 

 

Mikä?  

Perustuslaki (11.6.1999/731) § 121, Kuntalaki (410/2015) §:t 26, 27, 28, 69, 70 ja 90, 

Hallintolaki (6.6.2003/434), Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 

sekä Iitin kunnan hallintosääntö  

X Lakisääteinen velvoite 

 

Mikä? 

 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö Kuntalaki § 82  

X Suostumus 

X Sopimuksen täytäntöönpano 

 
B) 

X Rekisteri on viranomaistoiminan rekisteri 
 Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 

 
C) 
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien  
 

X Ei 
 Kyllä 

 
Mihin?  
 
Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

 Kuvaus rekisteröityjen rymistä ja henkilötietoryhmistä. 

 Luottamushenkilön nimi, osoite, luottamustehtävä ja toimiaika, ammatti, 

syntymäaika,puolue. 

9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 

 Word 1993-2000 ja 2001 ->, Asianhallintajärjestelmä 2013 -> 



10. Rekisterissä manuaalista (paperi aineistoa) 

 Ei 
X Kyllä 

 

11. Rekisterin tietolähteet 

 Tietolähteenä lomake, jonka luottamushenkilö itse täyttää ja luottamushenkilön

 mahdollisesti muilla tavoin antama tieto. Väestörekisteri, Kunnanhallituksen ja -valtuuston 

sekä lautakuntien pöytäkirjat 

12. Tietojen suojaamisen periaatteet 

 Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 

 arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin

 sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen 

oikeutettu henkilö.  

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 

 Tietojen säännönmuksinen luovutus 

 Ei  
X Kyllä 

 

 Minne? 

 Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, luottamushenkilö itse, kunnan eri toimielimet. 

 Tietojen luovutuksen peruste 

 Etelä-Suomen Aluehallintovirasto: kunniamerkkiesitykset, luottamushenkilöt: 

 toimessaololuettelo pyydettäessä, kunnan eri toimielimet: tarvittaessa  

14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai 

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 

X Ei 
 Kyllä 

 

 Minne 

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskritteerit 

 Säilytys toteutetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti  

16. Rekisteröidyn oikeudet 

 Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät  

 internet-osoitteesta www.iitti.fi/tietosuoja.fi sekä kunnan kirjaamosta. 

 


