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Tietosuojaseloste 
9.3.2023 

Henkilörekisterin tiedot 

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679). 

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 
Luottamushenkilö- ja toimielinrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Tietojen kerääminen Raahen kaupungin luottamushenkilöiden jäsenyydestä eri toimielimissä. Tietoja 
tarvitaan mm. toimielimien toiminnassa, kokouspalkkioiden maksatuksessa, luottamushenkilötodistuk-
sessa, erilaisissa kaupungin vuosi- ym. kertomuksissa ja historiikeissa. 

Rekisterinpitäjä 
Raahen kaupunki 
Rantakatu 50, 92100 Raahe 
puh. 08 439 3111, kirjaamo@raahe.fi,  

Rekisterin yhteyshenkilöt 
Hallintosihteeri Riitta Tuomaala 
puh.040 830 3072, riitta.tuomaala@raahe.fi,  

Tietosuojavastaava 
Tietosuoja-asiantuntija Anita Rättyä 
puh. 040 464 0213, anita.rattya@jict.fi 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 
Ei 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 
Yleinen etu: Ei 
Lakisääteinen velvoite: Kyllä 
Suostumus: Ei 
Sopimuksen täytäntöönpano: Ei 
Muu: Ei 
Lisätietoja: 
Tietojärjestelmän tarkoituksena on organisaation ja asiakirjojen käsittely, päätöksenteon hoitaminen 
viranomaistoiminnassa, tietopalvelu sekä sähköinen säilyttäminen. 
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Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja profilointiin 
Ei 

Lisätietoja: 
      

Rekisterin luonne 
Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. 

Lisätietoja: 
      

Rekisterissä olevat henkilötiedot 
Luottamushenkilörekisteri: Luottamushenkilön nimi, luottamustehtävä ja toimiaika, ammatti, yhteys-
tiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tilinumero kokouspalkkion maksatusta varten, puo-
luekanta puolueveron perimistä varten).  

Toimielinrekisteri: Toimielimen nimi, siihen valittujen henkilöiden nimet ja luottamustoimien laatu ja 
toimiaika. 

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 
Manuaalisesti pidetyt luottamushenkilörekisterit säilytetään asianmukaisesti lukitussa arkistossa. 

Rekisterin tietolähteet 
Sähköinen verkkolomake, jolla luottamushenkilöt ilmoittavat perustietonsa, ja johon vaaditaan vahva 
tunnistautuminen. Tiedot voidaan ilmoittaa myös paperilomakkeella, joka toimitetaan kaupungin kir-
jaamoon. 

Toimielimien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset. 

Henkilötietojen luovutus 
Toimielimien jäsenluettelot (luottamushenkilön nimi ja puolue) ovat julkisia. Luottamushenkilöiden yh-
teystiedot julkaistaan heidän suostumuksensa mukaisesti.  

Rekisteriin merkittyjä tietoja luovutetaan säännönmukaisesti: 

- Monetra Oy:lle palkkioiden ja kustannusten korvausta, sekä puolueveron pidättämistä varten. 
- JokiICT:lle luottamustehtävien hoidossa käytettävien ohjelmien käyttöoikeuksien perustamista 

varten. 
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Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipide-
tutkimuksiin. 

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tieto-
jen siirto kolmansiin maihin 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja käyttöoikeudet on rajattu tehtä-
vien mukaan. Järjestelmässä on loki, johon jää merkintä käyttäjien toiminnoista.  

Paperiset asiakirjat arkistoidaan asianmukaisesti lukituissa arkistotiloissa. 

Henkilötietojen säilyttämisaika 
Tiedot säilytetään arkistonmuodostussuunnitelmassa (paperiaineisto) ja tiedonohjaussuunnitelmassa 
(sähköinen aineisto) määriteltyjen säilytysaikojen mukaisesti. Säilytysajat on määritelty Kansallisarkis-
ton ohjeiden, lakien, asetusten ja Kuntaliiton suositusten mukaisesti.  

Asiakirja, jonka säilytysaika on päättynyt, hävitetään arkistosta tai järjestelmästä tietosuojamääräysten 
mukaisesti vuosittain. 

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lisätiedot löytyvät Raahen kaupungin verkkosivulta 
www.raahe.fi/viestinta/henkilotietojen-kasittely sekä kaupungin kirjaamosta (Rantakatu 50, 92100 Raahe). 
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