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Miten käsittelemme henkilötietojasi Tornion kaupungin vaalirekisterissä? 
 

Toimimme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 

 
1. Rekisterinpitäjä 

 
Tornion kaupunki 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 164 3211 
kirjaamo@tornio.fi 
 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 
 
Kaupunginlakimies 
 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 164 3211 
kirjaamo@tornio.fi 
 

4. Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojavastaava ja yhteystiedot 
 

Kaupungin tietosuojavastaava 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 (0)40 5971 341 
tietosuojavastaava@tornio.fi 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yleisten vaalien toimittaminen ja siihen liittyvä viranomaistyö. 
 
Käsittelyn oikeusperusteena on vaalilainsäädäntö (erityisesti perustuslaki, vaalilaki, kuntalaki, vaali-
rahoituslaki, puoluelaki, kansanäänestyslait ja Euroopan Unionin vaaleja ja puolueita koskeva lain-
säädäntö). 
 

6. Rekisterin tietosisältö (Henkilötietoryhmät art. 14) 
 
Rekisteri sisältää 
 
1. käyttäjätiedot henkilöistä, joille on myönnetty vaalitietojärjestelmän käyttöoikeus. Nimi, henkilö-

tunnus ja vaaleihin liittyvät roolit. 
2. käytönvalvontaan liittyvät tiedot vaalitietojärjestelmän käyttäjistä, mukaan lukien tulospalve-

lu.vaalit.fi –sivuston käyttäjät. Tulospalvelusivustolla selaimen tunnistetiedot, ip-osoite sekä tie-
dot ladatuista sivuista. Vaalitietojärjestelmään rekisteröityneistä käyttäjistä tallennetaan lisäksi 
henkilötunnus ja vaalitietojärjestelmässä tehdyt toimenpiteet. 

3. tiedot puolueiden nimenkirjoittajista (kuntavaalit). Nimi, henkilötunnus, osoite, puolue jonka ni-
men kirjoittamiseen on oikeutettu. 

4. ehdokashakemuksiin merkityt henkilöt. Nimi, henkilötunnus, kotikunta. Lisäksi ehdokkailla ehdo-
kasnumero, ikä vaalipäivänä, tiedot kansanedustajana, europarlamentaarikkona tai kunta- tai 
maakuntavaltuutettuna toimimisesta, ehdokashakemuksessa ilmoitettu arvo, ammatti tai toimi, 
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ehdokasasettaja, äänimäärä ja vertausluku jokaiselle äänestysalueelle, jossa ehdokkaana. Vaa-
liasiamiehillä lisäksi osoite. 

5. vaaleissa äänioikeutetut. Nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äänestysalue, turvakieltotieto, kansa-
laisuus (jos muu kuin Suomi), äänioikeuden peruste (jos muu kuin kansalaisuus tai asuinpaikka 
(Suomeen muuttopäivä), tieto äänioikeuden käyttämisestä. 

6. vaaleissa kotiäänestykseen ilmoittautuneiden tiedot. Äänestäjän nimi, henkilötunnus, osoite, pu-
helinnumero sekä äänestämisessä avustavan henkilön nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero 

7. laitosäänestyksessä äänestäneet 
 

7. Mistä henkilötiedot on saatu? (Art. 14) 
 
Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä (VAT), väestörekisteristä. Kotiäänestykseen ilmoittautu-
misen osalta tiedot on saatu kotiäänestykseen ilmoittautuneelta tai hänen avustajaltaan. Lai-
tosäänestyksen osalta tiedot on saatu vaalitoimikunnalta. 
 

8. Henkilötietojen säilytysajan määrittämiskriteerit 
 

Valtiollisten ja kunnallisten vaalien ja kansanäänestysten asiakirjojen säilytysajat on vahvistettu Val-
tionarkiston (nykyisin Kansallisarkisto) päätöksellä 13.5.1994 ja oikeusministeriön määräyksellä 
10.10.1994. 
Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmaa / 
tiedonohjaussuunnitelmaa, lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja sekä Kansallisarkiston 
ja oikeusministeriön määräyksiä. 
 
 

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 
 
Tietoja luovutetaan oikeusministeriön vaalitulospalveluun, Tornion kaupungin keskusvaalilautakun-
nalle sekä vaalilautakunnille sekä Tilastokeskukselle ja tutkimuskäyttöön. 
 
Nimi-, ehdokaslista- ja tulostiedot ehdokkaista julkaistaan internetissä ja luovutetaan medialle. 
 
Kotiäänestyksessä syntyneitä tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle. 
 

10. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuo-
lelle ja tiedot käytettävistä suojatoimista. 
 
Ei luovutuksia. 
 

11. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oike-
utta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Näistä ja muista rekisteröidyn oikeuksista on säädetty tie-
tosuoja-asetuksen artikloissa 13–15. Tietojen poistamisoikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauk-
sissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kun-
nalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. 
 
Pyyntö käyttää oikeutta tehdään tietosuojavastaavalle kaupungin kotisivuilta löytyvällä lomakkeella 
tai täyttämällä lomake tietosuojavastaavan luona. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy pyyn-
nöstäsi, eikä kieltäytymiselle ole mielestäsi perusteita. 
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Tietojen pyytäminen on maksutonta kerran vuodessa samasta rekisteristä. Rekisterinpitäjä voi periä 
tietojen pyytäjältä kohtuullisen maksun, mikäli pyyntö sisältää tiedoista useampia jäljennöksiä. Re-
kisterinpitäjä voi myös periä kohtuullisen maksun, jos tiedon pyytäjän pyyntö on perusteeton tai koh-
tuuton. 

 


