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Tietosuoja 

Oikeus henkilötietojen suojaan on perusoikeus. Tietosuojaan kuuluvat ihmisten yksityis-

elämän suoja sekä muut sitä turvaavat oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.  Henkilö-

tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava aina tiettyä tarkoi-

tusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai laissa säädetyn perusteen no-

jalla. Henkilöllä on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty ja tarvitta-

essa myös saada hänestä kerätyt tiedot muutetuiksi tai poistetuiksi, mikäli se on tar-

peen. 

 

Tietosuojan tavoitteet ja periaatteet 

Haminan kaupunki rekisterinpitäjänä arvioi henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja 

valitsee arvion perusteella tarvittavat toimenpiteet. Tietosuoja otetaan huomioon laaja-

alaisesti kaupungin toiminnan yhteydessä.  

Haminan kaupungin huolehtii EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröityjen oi-

keuksien toteutumisesta muun muassa ohjeistamalla henkilöstöä henkilötietojen käsit-

telyssä sekä käymällä läpi kaikki prosessit, joissa henkilötietoja käsitellään. Haminan 

kaupungin johtavana periaatteena on asianmukainen ja oikeasuhtainen henkilötietojen 

käsittely. 

Henkilötietojen käsittely toteutetaan noudattamalla seuraavia periaatteita: 

 henkilötietoja käsitellään ja säilytetään lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä lä-

pinäkyvästi, 

 henkilötietoja käsitellään ja kerätään suunnitellun käyttötarkoituksen mukai-

sesti, ei yhtään enempää, 

 henkilötietojen käsittelyssä toteutetaan henkilötietojen eheyden ja luottamuk-

sellisuuden periaatetta. 

 

 

 



 

 

Tietosuojan toteuttaminen 

Haminan kaupunki toteuttaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaa-

tetta (rekisterinpitäjän tehtävänä on huolehtia tietosuojaperiaatteiden ja tietoturvan 

toteutumisesta) siten, että tietosuojaperiaatteet ja -vaatimukset ovat automaattisesti 

osa henkilötietojen käsittelyä. 

Käytännön toimenpiteet tietosuojan toteuttamiselle  

 kerää vain henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä käsittelytarkoituksen kan-

nalta, 

 kerää ja säilytä henkilötietoja vain se määrä ja aika, joka on käyttötarkoituksen 

perusteella välttämätöntä, 

 henkilötietoja saa käsitellä ja tarkastella vain ne työntekijät, joilla on siihen pe-

ruste, 

 aina pitää huolehtia ja taata rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen, 

 henkilötietojen suoja tulee varmistaa tarvittavin tietoturvakeinoin, 

 valitsee sopimuskumppaniksi vain sellaisia henkilötietoja käsitteleviä tahoja, 

jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä täyttävät EU:n tie-

tosuoja-asetuksen vaatimukset ja pystyvät huolehtimaan rekisteröidyn oikeuk-

sien toteutumisesta. 

 

 

Henkilöstön tietosuojakoulutus

Henkilöstöltä edellytetään riittävää tietosuojaosaamista. Jokaisen henkilötietoja käsit-

televän työntekijän tulee suorittaa eoppiva.fi -sivustolta

Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilöstölle 2020 -testi 

hyväksytysti. Tieto-suoja-asiat sisällytetään jatkossa uuden työntekijän 

perehdyttämisprosessiin

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/tietosuojan-abc-julkishallinnon-henkilostolle/


 

 

Rekisteröityjen tietopyyntöprosessi 

Haminan kaupungissa on määritetty toimintaprosessi liittyen rekisteröityjen oikeuteen 

saada pääsy henkilötietoihinsa (rekisteröity haluaa saada nähtäväkseen omia rekiste-

reissä olevia henkilötietojaan). Tietopyynnöt toimitetaan henkilökohtaisesti Haminan 

kaupungin kirjaamoon. Toimintaprosessi on kuvattuna alla sekä Haminan kaupungin 

verkkosivuilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toiminta tietoturva- ja tietosuojapoikkeamatilanteissa sekä ilmoitusvelvollisuus 

Tietoturvapoikkeamien käsittelyprosessiin vaikuttavat mm. poikkeaman tyyppi ja toi-

mintojen ulkoistaminen. Alla on kuvattu Haminan kaupungin tietotoruvapoikkeamien 

käsittelyprosessi.  

 
 

 

 
 

Ilmoitusvelvollisuus 

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen tapahtuessa Haminan kaupungilla on rekisterin-

pitäjänä ilmoitusvelvollisuus sekä valvontaviranomaisen että rekisteröidyn suuntaan. Il-

moitus valvontaviranomaiselle tulee tehdä viipymättä, viimeistään 72 tunnin kuluessa 

siitä, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus on tullut rekisterinpitäjälle ilmi. Ilmoitus re-

kisteröidylle henkilötietojen tietoturvaloukkaus tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä. 

Tietosuojarikkomukset käsitellään tapauskohtaisesti. 

 



 

 

Tietosuojaa valvova viranomainen 

Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, joka ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen 

käsittelyä henkilötietolain mukaisesti. Tietosuojavaltuutettu käyttää päätösvaltaa tar-

kastusoikeuden toteuttamista ja tiedon korjaamista koskevissa asioissa sekä antaa rat-

kaisuja rekisterinpidon lainmukaisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta. 

 

Tietosuojaperiaatteiden päivittäminen 

Tietosuojaperiaatteet ovat tämän hetken käytäntömme mukaiset. Päivitämme periaat-

teita säännöllisesti ja tiedotamme muutoksista. 

 

Tietosuojavastaava

Julkishallinnon toimijan (rekisterinpitäjän) on nimitettävä tietosuojavastaava. Rekiste-

rinpitäjän on huolehdittava, että tietosuojavastaava voi hoitaa velvollisuutensa ja tehtä-

vänsä riippumattomasti. Tietosuojavastaavalla on oltava mahdollisuus raportoida suo-

raan ylimmälle johdolle. Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista

henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavastaava on tietosuojalainsäädäntöä ja alan käy-

täntöjä tunteva henkilö, joka toimii organisaatiossa rekisterinpitäjän ja henkilötiedon

käsittelijöiden tukena. Tietosuojavastaava ei ole henkilökohtaisesti vastuussa tieto-

suoja-asetuksen noudattamatta jättämisestä. Tietosuojasäännösten noudattaminen on

rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän vastuulla.

Haminan kaupungin tietosuojavastaava on ICT-kehittäjä Jary Högnabba

 


