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1. Rekisterin nimi 

 

 
Kaupunginhallituksen myöntämät toiminta-avustukset 
 

 
2. Rekisterinpitäjä 
  

 
Kaupunginhallitus 

 
3. Rekisteriasioista vas-
taava henkilö (rekisterinpi-
täjän edustaja) 

 
Hallintojohtaja 
Katja Tommiska 

 
 
Yhteystiedot 
Konsernipalvelut 
Torikatu 10, PL 85 
45101 Kouvola 
Puh. 020 615 8651 
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi 
 

 
4. Yhteyshenkilöt rekiste-
riasioissa  

 
Nimet ja tehtävänimike 
Virpi Aalto ja Arja Mikkola-Lehtinen 
hallintosihteeri 
 
 
Yhteystiedot 
Konsernipalvelut 
Torikatu 10, PL 85 
45101 Kouvola 
Puh. 020 615 4003, 020 615 4801 
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi 
 

 
5. Organisaation nimit-
tämä tietosuojavastaava 

 
Nimi ja tehtävänimike 
Teppo Saarela, tietosuojavastaava 

  
Yhteystiedot 
Torikatu 10, PL 85  
45101 Kouvola 
puh. 020 615 7089 
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi 
 

 
6. Henkilötietojen käsitte-
lyn  
tarkoitukset ja käsittelyn 
oikeusperuste 

 
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja 
asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, joka pitää sisällään avus-
tushakemusten käsittelyn sekä myönnettyjen avustusten täytäntöönpa-
non ja seurannan. 
 
LAKIPERUSTEET: 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohdan mukaan rekiste-
rin henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön 
panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä 
edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. 



    
     2 (5) 

   
   
  

 

 
 

 

 
Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnit-
telu-, kehittämis- ja tilastointitarpeisiin sekä tiedottamiseen. 
 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 

 
7. Rekisterin tietosisältö  
 
 
 

 
Rekisteriin kerättävät henkilötiedot: yhteyshenkilön nimi, osoite, sähkö-
postiosoite, puhelinnumero. 
 
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: 
Toiminta-avustusten hakemus- ja päätöstiedot ilman yhteyshenkilöiden 
henkilötietoja ovat julkisia. 

 
8. Henkilötietojen sään-
nönmukaiset luovutukset  

 
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulko-
puolelle. 
 
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin. 
 

 
9. Tietojen säilytysajat  
 

 
Avustushakemukset liitteineen säilytetään arkistonmuodostussuunnitel-
man mukaisesti 10 vuotta. 
 

 
10. Henkilötietojen tieto-
lähteet   
 

 
Henkilötiedot kertyvät jätettyjen avustushakemusten yhteyshenkilöiden 
itse ilmoittamista tiedoista. 
 

 
11. Rekisterin ylläpitojär-
jestelmät ja suojauksen 
periaatteet 
 

 
A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT: 
- Dynasty 
 
B. MANUAALINEN AINEISTO: 
 - paperiasiakirjat  
 
TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: 
 
A. Sähköinen aineisto 
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. 
Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henki-
lökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet 
myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä  
hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen. 
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamukselli-
suus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin 
ja hallinnollisin toimenpitein. 
 
B. Manuaalinen aineisto 
Arkistoissa ja yksiköissä on kulunvalvonta ja ovien lukitus. Asiakirjat säi-
lytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa. 
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12. Vaikutus- ja riskiarvi-
ointi (EU:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen artikla 
35) 

 
Rekisterin henkilötietojen käsittely ei pidä sisällään sellaista EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukaista tietojen käsittelyä, joka käsitte-
lyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset huomioon ottaen, vaatisi 
tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin suorittamista.  
 

 
13. Tietojen tarkastusoi-
keus (EU:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen artikla 
15, henkilötietolaki 26 – 
28 §) 

 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että 
häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekiste-
rinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötie-
doista. 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. Määrä-
aikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen 
huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on il-
moitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukau-
den kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. 
 
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perus-
teella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukau-
den kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja 
kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyt-
tää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Epäämisen voi saattaa tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi kir-
jeitse osoitteeseen PL 800, 00521 HELSINKI tai sähköpostilla https://tur-
vaposti.om.fi/. Mahdollista on käyttää myös vireillepanolomaketta. 
 
https://tietosuoja.fi/pyynto-rekisteroidyn-oikeuksia-koskevan-maarayk-
sen-antamiseksi  
 
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 aiheu-
tuvat hallinnolliset kustannukset; tai  

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

Tietopyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 
 

https://turvaposti.om.fi/
https://turvaposti.om.fi/
https://tietosuoja.fi/pyynto-rekisteroidyn-oikeuksia-koskevan-maarayksen-antamiseksi
https://tietosuoja.fi/pyynto-rekisteroidyn-oikeuksia-koskevan-maarayksen-antamiseksi
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Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä.  
 

 
14. Oikeus tiedon oikaise-
miseen (EU:n yleisen tie-
tosuoja-asetuksen artikla 
16, henkilötietolaki 29 §) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman ai-
heetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henki-
lötiedot.  
 
Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, muun 
muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, 
ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tar-
koitus.  
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaise-
mista, rekisterinpitäjän on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuk-
sessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväk-
sytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Epäämisen voi saattaa tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi kir-
jeitse osoitteeseen PL 800, 00521 HELSINKI tai sähköpostilla https://tur-
vaposti.om.fi/. Mahdollista on käyttää myös vireillepanolomaketta. 
 
https://tietosuoja.fi/pyynto-rekisteroidyn-oikeuksia-koskevan-maarayk-
sen-antamiseksi  
 
Oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. 
 

 
15. Muut mahdolliset oi-
keudet (EU:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen artikla 
77) 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekis-
teröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 
 
Asia voidaan saattaa tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi kir-
jeitse osoitteeseen PL 800, 00521 HELSINKI tai sähköpostilla https://tur-
vaposti.om.fi/. Mahdollista on käyttää myös vireillepanolomaketta. 
 
https://tietosuoja.fi/pyynto-rekisteroidyn-oikeuksia-koskevan-maarayk-
sen-antamiseksi  
 
Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
artikla 18)  
  
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötie-
tojen käsittelyä. Käsittelyä on mahdollista vaatia rajoitettavaksi, jos tiedot 
ovat rekisteröidyn mielestä virheellisiä, tietoja käsitellään lainvastaisesti, 

https://turvaposti.om.fi/
https://turvaposti.om.fi/
https://tietosuoja.fi/pyynto-rekisteroidyn-oikeuksia-koskevan-maarayksen-antamiseksi
https://tietosuoja.fi/pyynto-rekisteroidyn-oikeuksia-koskevan-maarayksen-antamiseksi
https://turvaposti.om.fi/
https://turvaposti.om.fi/
https://tietosuoja.fi/pyynto-rekisteroidyn-oikeuksia-koskevan-maarayksen-antamiseksi
https://tietosuoja.fi/pyynto-rekisteroidyn-oikeuksia-koskevan-maarayksen-antamiseksi
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mutta rekisteröity ei halua, että ne poistetaan kokonaan, rekisterinpitäjä 
ei enää tarvitse tietoja alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta rekisteröity 
tarvitsee niitä oikeusvaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustami-
seen tai rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä (pyytänyt, että 
niitä ei käsiteltäisi lainkaan), mutta lopullista päätöstä harkitaan vielä. Ra-
joittamisesta huolimatta rekisterinpitäjä saa säilyttää tiedot ja käsitellä 
niitä mm. toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suo-
jaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevasta syystä. 
 
Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä.  
 

 


