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Kuntatalouden tietopalvelun tietosuojaseloste 

 

 

1. Rekisterinpitäjä Nimi 
Valtiokonttori 

Osoite 
Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koske-
vissa asioissa  
 

Nimi 
Olli Ahonen puh. 0295 50 3310 olli.ahonen(at)valtiokonttori.fi 

Osoite 
Sörnäisten rantatie 13, PL14, 00054 Valtiokonttori 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
 

3. Tietosuojavastaava 
 

 

Tietosuojavastaava: Heikki Kangas, puh. 0295 50 2156, tietosuojavas-
taava(at)valtiokonttori.fi 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
ja oikeusperuste 

 
Käsittelemme kuntien taloustietoja kuntien taloustietovarannon ylläpidosta vas-
taavana viranomaisena sekä rekisterinpitäjänä.  
Tallennamme asiakasrekisteriimme asiakkaan yhteyshenkilöiden nimi- ja sähkö-
postitiedot asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin. 
Käsittelyn lainmukaisuus perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdan mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen, joka on sää-
detty valtiokonttorista annetussa laissa (15.2.1991/305 2 b §) 
Kuntatalouden tietopalveluun raportoidaan taloustietoja (euroja), mutta niitä yh-
disteltäessä muihin tietoihin esim. päätöksen teon tueksi tuotetussa yms. rapor-
toinnissa ja analysoinnissa tietosuojaan liittyvät kysymykset on otettu huomioon.  
 
 

5. Rekisterin tietosisältö Palvelun käyttäjän osalta: 
- sähköpostiosoite 
- henkilön nimi 
- organisaatio, y-tunnus 
- käyttövaltuustiedot (katselija/ hyväksyjä/ kommentoija) 
- oletuskieli 
Raportoinnin sisällön osalta: 
- Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun raportoidaan kuntien kustannuksia 
jaoteltuna palveluluokille. Joskus palveluluokalle voi kohdistua alle viiden kunta-
laisen kustannuksia. Tällöin tälle luokalle kohdistuneet henkilötiedot katsotaan 
henkilötiedoksi. Usein nämä tiedot liittyvät kuntalaisen käyttämiin terveys- tai lo-
mituspalveluihin. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Asiakasrekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä asiakkaalta itseltään rekisteröity-
misen yhteydessä. 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovu-
tukset 

Kuntatalouden tietopalvelun Taloustietojen siirtopalvelu sekä Hyväksyntäpalvelu 
että Rekisteripalvelu välittävät keskenään käyttäjätietoa taloustietojen siirtojen yh-
teydessä. Henkilötietoja voidaan käyttää automatisoituun talousraportointiin liitty-
vään viestintään, tiedottamiseen, ohjeistukseen tai muuhun kuntien taloustietojen 
muodostamiseen, toimittamiseen, yhdenmukaisuuteen tms. viranomaistoimin-
taan. Valtiokonttori rekisterinpitäjänä hallinnoi tietoja ja harkitsee tietojen luovu-
tukset tapauskohtaisesti. 
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8. Säännönmukaiset tietojen luovu-
tukset ja tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolella 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Tekninen ympäristömme on vahvistettu teknisillä suojakeinoilla, kuten palomuu-
reilla ja tiedon maskaus toimenpiteillä. Tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, 
muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökoh-
taisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Käyttöoikeudet on ra-
jattu henkilöstön tehtävien mukaisesti. 

10. Tietojen säilytysaika/ säilytys-
ajan määräytymisen kriteerit 

Halltuksen esityksen (HE60/2019) mukaan taloustietovarannon tietojen käyttötar-
koitus edellyttää lähtökohtaisesti tietojen säilyttämistä toistaiseksi. Erityisiin henki-
lötietoryhmiin kuuluvien tietojen säilytysajasta ehdotetaan tietosuoja-asetuksen (6 
artiklan 3 kohta) mahdollistamalla tavalla erikseen säädettäväksi (valtiokonttorista 
annetun lain 2 b §:n 2 momentti). Erityisten henkilötietoryhmien osalta tietojen 
säilyttämisen tarve arvioidaan viiden vuoden välein. 

11. Tieto automaattisesta päätök-
senteosta (esim. profilointi) sekä tie-
dot käsittelyyn liittyvästä logiikasta 
ja sen vaikutuksista rekisteröidylle  

Tietoa ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon ml. profilointiin. 

12. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan 
kirjaamoon. 
 
Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin 
yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin 
kustannuksiin perustuvan maksun. 

13. Tiedon oikaiseminen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen 
tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon. 

14. Oikeus vastustaa tietojen käsit-
telyä 

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi (tai 
mistä muusta syystä oikeutta ei ole), eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa 
tietojen käsittelyä. 

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin 
yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään. 

16. Oikeus tietojen poistamiseen Kunnan edustajalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista. 
Valtiokonttori käsittelee raportoituja taloustietoja lakisääteisen tehtävän toteutta-
miseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi. 

17. Oikeus tehdä valitus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, 
että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu. 

18. Muut mahdolliset oikeudet  

19. Evästeiden käyttö Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeiden ainoana tar-
koituksena on teknisesti helpottaa palvelun käyttöä. Eväste on pieni, käyttäjän tie-
tokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa inter-
net-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja siten hel-
pottamaan sivuston käyttöä. 
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme 
vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden 
avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. 
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Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer-selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löyty-
vän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”. 
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joiden-
kin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimi-
selle. 

 
 
 

 


