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Henkilörekisterin tiedot 
 
 

1. Rekisterin nimi 
Vaalien toimittamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely. 

 
2. Rekisterin pitäjä 

Ruoveden kunta, y-tunnus 0152842-1 
Keskusvaalilautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi. 
 

3. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 
Terhi Källi, hallintojohtaja / terhi.kalli@ruovesi.fi, 044 787 1301, 
Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi. 

 
4. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt (tehtävänimike ja yhteystiedot) 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri, yhteyshenkilö / Ruovedentie 30, 34600 
Ruovesi. 

 
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus 

Henkilötietoja käsitellään vaaliviranomaisen tehtävien hoitamiseen valtiol-
listen, kunnallisten ja europarlamenttivaalien toimittamiseksi Ruoveden 
kunnassa. Tietoja voidaan anonymisoituna käyttää myös rekisterinpitäjän 
oman toiminnan suunnittelu-, kehittämis- ja tilastointitarpeisiin. 
 
Oikeusperuste: Vaalilaki 1-3 luku, EU: yleinen tietosuoja-asetus artikla 6 
kohta 1c. 

 

6. Rekisterin tietosisältö 
o Äänioikeusrekisteri (Digi- ja väestötietovirasto vastaa):  

Vaaleissa äänioikeutetut: nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äänestys-
alue, turvakieltotieto, kansalaisuus (jos muu kuin Suomi), äänioikeu-
den peruste (jos muu kuin kansalaisuus tai asuinpaikka), tieto ääni-
oikeuden käyttämisestä (tieto vain siltä osalta, mikä sisältyy arkistoi-
taviin vaaliasiakirjoihin). 

o Ennakkoäänestykseen osallistuneet, kirjeäänestykseen osallistu-
neet, kotiäänestykseen ilmoittautuneet/osallistuneet sekä tieto avus-
tajasta. 

o Laitosäänestykseen osallistuneet sekä tieto avustajasta. 
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7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään tai viranomaisrekisteristä. 

 

8. Onko rekisterissä manuaalista (paperi) aineistoa 
 
( ) Ei 
( X) Kyllä 
 
Vaaliluettelot, vaaliluettelon mukana toimitettu luettelo ennakkoon ääne-
neistä, keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat ja niiden liitteet, luettelo vaali-
päivänä äänestäneistä, muut vaaliohjeiden mukaiset manuaaliset vaali-
asiakirjat. 

 
9. Tietojen suojaamisen periaatteet 

o Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja/tai kaapeissa. Säily-
tysajan päätyttyä asiakirjat hävitetään tietoturvallisesti. 

o Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. 
Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat 
henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin (osa tietojärjestelmistä edellyttää 
vahvaa tunnistautumista) ja niiden käyttöä valvotaan.  

 
10. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 

Tietoja luovutetaan vain, jos rekisterinpitäjällä on siihen velvollisuus lain, 
viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn takia.  

 
11. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopi-

mukselle 
 
( X) Ei 
( ) Kyllä 

 
 

12. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle jär-
jestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 
 
( X) Ei 
( ) Kyllä 
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13. Henkilötietojen säilytysajat / säilytysajan määrittämiskriteerit 
Säilytys toteutetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti. 
Säilytysaika perustuu myös lakiin, Kansallisarkiston päätökseen ja Oikeus-
ministeriön antamaan määräykseen. Vaaliluettelot ja vaaliluettelon mukana 
toimitettu luettelo ennakkoon äänestäneistä sekä keskusvaalilautakunnan 
pöytäkirjat ovat pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja. 
 

14. Rekisteröidyn oikeudet ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 
o Äänioikeusrekisteriin liittyvät osoitetietojen tarkastus- ja korjaus-

pyynnöt sekä muut tiedustelut käsittelee Digi- ja väestötietovirasto 
(www.dvv.fi). 

o Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yh-
teyttä keskusvaalilautakunnan sihteeriin tai hallintojohtajaan. Yh-
teystiedot on mainittu kohdassa 3 ja 4. 

o Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet, sekä 
tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät  myös osoitteesta 
www.ruovesi.fi/tietosuoja.  
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