Tietosuojaseloste
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Palvelun nimi/rekisterin:

Vaalien toimittaminen, vaalirekisterit

Tiedonanto laadittu:

18.2.2021

1. Rekisterinpitäjä:
Nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:

Liperin kunta, Keskusvaalilautakunta
Varolantie 3, 83100 LIPERI
013 686 511 (vaihde)
kirjaamo@liperi.fi

2. Rekisterinpitäjän edustajat:
Vastuuhenkilö:
Nimi:

Keskusvaalilautakunnan sihteeri / Hallintopäällikkö

Yhteyshenkilö:
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:

Terttu Sarkkinen
040 761 1055
terttu.sarkkinen@liperi.fi

3. Liperin kunnan tietosuojavastaava:
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:

tiedonhallintasuunnittelija
040 674 7642
tietosuojavastaava@liperi.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään valtiollisten, kunnallisten ja europarlamenttivaalien
toimittamiseen Liperin kunnassa ja kunnan vaaliviranomaisen tehtävien hoitamiseen.
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä
ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
● EU: yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 c -kohta: käsittely on tarpeen
rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi
● Vaalilaki 1–3 luku, 43 §
● Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 § 20
6. Vaalirekisterin tietosisältö
Rekisteri muodostuu vaalin toimittamisessa tarvittavista seuraavista rekistereistä:
Digi- ja väestötietojärjestelmän ylläpitämät https://dvv.fi/aanioikeusrekisterin-tietosuoja
•

Äänioikeusrekisteri (vaaleissa äänioikeutetut)

Oikeusministeriön rekisterit https://vaalit.fi/rekisteriselosteet
•

Käyttäjärekisteri (vaalitietojärjestelmän käyttöoikeus)

•

Käytönvalvontarekisteri (vaalitietojärjestelmän käyttäjävalvonta)

•

Puolueiden nimenkirjoittajien rekisteri (nimenkirjoitukseen oikeutetut)

•

Ehdokas- ja tulosrekisteri (ehdokashakemuksiin merkityt henkilöt)

Muut tallennettavat tiedot:
•

Ennakkoäänestykseen osallistuneet

•

Kirjeäänestykseen osallistuneet

•

Kotiäänestykseen ilmoittautuneet / osallistuneet, sekä tieto avustajasta

•

Laitosäänestykseen osallistuneet sekä tieto avustajasta

Vaalitietojärjestelmän käyttöön liittyvät tiedot:
•

Liperin kunnan osalta tietojärjestelmän käyttäjän tehtävien mukaiset käyttövaltuudet
myöntää keskusvaalilautakunta ja hakee keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Henkilötietojen julkisuus ja salassa pidettävyys:
•

Tiedot ovat osittain salassa pidettäviä tai salassa pidettäviä.

•

Tietojen käsittely ja salassapito perustuu Viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) 24 §:n 31 kohtaan ja Tietosuojalain (1050/2018) 29 §:ään
(henkilötunnus).

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot ovat peräisin: rekisteröidyltä itseltään tai viranomaisrekistereistä.
8. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät ja aineistot
A. Sähköiset tietojärjestelmät
● Valtakunnallinen vaalitietojärjestelmä
● Liperin kunnan Dynasty 10 asianhallintajärjestelmä
B. Manuaalinen aineisto
● Vaaliluettelot
● Vaaliluettelon mukana toimitettu luettelo ennakkoon äänestäneistä
● Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat ja niiden liitteet
● Luettelo vaalipäivänä äänestäneistä (äänioikeustietojärjestelmä)
● Muut vaaliohjeiden mukaiset manuaaliset vaaliasiakirjat

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
A. Sähköiset tietoaineistot
Työasemat ja tietojärjestelmät on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Vaalitietojärjestelmä edellyttää vahvaa tunnistautumista. Vaaleihin liittyvien
tehtävien edellyttämät käyttöoikeudet myönnetään keskusvaalilautakunnan harkinnan
mukaan. Tietojärjestelmien käytössä noudatetaan Liperin kunnan tietosuojasta ja
tietoturvallisuudesta annettuja ohjeita. Henkilötietojen käytössä noudatetaan
tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä. Vaalitehtävien hoitavien
kanssa allekirjoitetaan erillinen tietoturvasitoumus. Laitteiden teknisestä suojauksesta
vastaa Meidän IT ja Talous Oy (Meita).

B. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto käsitellään ja säilytetään asian julkisuusmäärityksen
edellyttämällä tavalla. Salassa pidettävä aineisto suojataan ulkopuolisen pääsyltä
salassa pidettäviin tietoihin. Arkistotulosteet säilytetään kunnan keskusarkistossa,
jonne on rajallinen pääsy valvotusti. Säilytysajan päätyttyä asiakirjat hävitetään
tietoturvallisesti.
Vaaliasiakirjojen säilytysajat on vahvistettu Valtionarkiston (nyttemmin
Kansallisarkiston) päätöksellä 13.5.1994 (n:o VA S 41/94) ja oikeusministeriön
määräyksellä 10.10.1994 (n:o 989/610/94 OM).

10. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi
EU 2016/679:n 22 artiklan mukaisia automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Liperin kunta ei siirrä rekisteröidyn tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

13. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen säilytysajat on määritelty ottaen huomioon käsittelyn tarkoitus sekä
tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa säädetty tietojen minimoinnin ja säilytyksen rajoittamisen
periaatteet. Säilytysaika perustuu lakiin, Kansallisarkiston säilytysaikapäätökseen ja
oikeusministeriön määräykseen sekä Liperin kunnan arkistonmuodostus-/tiedonohjaussuunnitelmaan.
Vaaliluettelot ja vaaliluettelon mukana toimitettu luettelo ennakkoon äänestäneistä sekä
keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat ovat pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja.

14. Rekisteröidyn oikeudet (Ks. Vaalilaki 714/1998 §:t 23–28)
Äänioikeusrekisterin tietojen tarkastaminen
Äänioikeusrekisteriin 18 §:n 2 ja 3 momentin sekä 19 §:n nojalla merkityt tiedot lukuun
ottamatta henkilötunnuksia ovat tarkastusta varten nähtävillä Digi- ja väestötietoviraston
määräämissä paikoissa tai puhelimitse maksutta saatavissa arkipäivinä virka-aikana 41.
päivästä ennen vaalipäivää.
Oikaisuvaatimus
Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että
häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16:ta.
__________

