
  
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 
 
Kaupunkirakenteen toimiala 
 

TIETOSUOJASELOSTE 
Rekisteröidyn informoimiseksi 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus  
Tietosuojalaki  
 
Laatimispäivä: 16.6.2021 
 

 

1 
 

1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennelautakunta 
Hannikaisenkatu 17 
PL 233 
40101 JYVÄSKYLÄ 

2. Rekisterin  
yhteyshenkilöt 

katumestari 
Suvi Poikkeus 
yksityistiet@jyvaskyla.fi 

3. Tietosuojavastaavat Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava 
Liina Kuusela 
PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ               
p. 014 266 2487 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

4. Rekisterin nimi Yksityisteiden yhteystietorekisteri 

5. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus  

Yksityistieavustuksien käsittely, avustuksien maksaminen sekä yhteydenpito 
tiekuntiin.  
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 2016/279 6 artikla 1 E kohta: Käsittely 
on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle 
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.  

6. Rekisterin  
tietosisältö 

Hakijan ja tiekunnan yhteyshenkilön tiedot:  
-nimi 
-yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti) 
 
Yksityistiehen liittyvät tiedot: 
-yksityistien nimi 
-tiekunnan pankkiyhteys 
-tien kunnossapitokustannukset 
-tien kunnossapitourakoitsijat 
-tien pituus 
-tien pysyvät ja vapaa-ajan asunnot 
-tien läpikulkuliikenne 
-avustusluokka 
-maksettavan avustuksen määrä 
 
 
Tietojen salassapito/luovutus 
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) mukaisesti. 

7. Säännönmukaiset  
tietolähteet 

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus sekä tiekuntien oma ilmoitus. 
Maanmittauslaitos, Trimblen Locus Cloud 

8. Tietojen säännönmu-
kaiset luovutukset 

Viranhaltijapäätös yksityistieavustuksesta toimitetaan avustuksen hakijalle.  
 
Monetra Keski-Suomi Oy:lle toimitetaan tarvittavat tiedot avustuksen maksatus-
ta varten.  
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9. Tietojen  
säännönmukaiset  
luovutukset ja tietojen 
siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

10. Rekisteritietojen säily-
tysaika ja sen perusteet 

Yksityisteihin liittyvät tiedot säilytetään pysyvästi.  
 

11. Rekisterin  
suojauksen  
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto  
Paperisia tulosteita säilytetään toimistotiloissa kaapeissa ja arkistoti-
lassa. Toimitilan kaapit sekä arkistointitila ovat ulkopuolisilta lukituissa 
tiloissa. Arkistointitilaan sekä toimitilaan on pääsy vain henkilökunnalla.  
Arkistoitavat asiakirjat siirretään vuosittain Jyväskylän kaupungin kau-
punkirakenteen toimialan arkistoon. 
 
 

B. ATK:lla käsiteltävä aineisto  
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Palvelinlaite säilytetään 
lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain atk-henkilöstöllä. Järjestelmän 
tiedoista otetaan varmuuskopio päivittäin. Työasemat, joilta järjestel-
mää käytetään, ovat suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla ja tietojärjestelmien käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu 
henkilöstön tehtäviin liittyen siten, että tietojen käsittely toteutuu luot-
tamuksellisesti ja käyttöä valvotaan. Tiedot on suojattu teknisesti palo-
muurilla. 

12. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toi-
mitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity 
pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kus-
tannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. 
 
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka ta-
pauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa 
voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon 
pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekiste-
röidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toi-
menpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 
rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvon-
taviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.  
 
Omien tietojen saanti pyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja-
artiklaan asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 ja 
34 perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.  
 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityi-
sesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen 
maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toi-
menpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä 
suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoi-
tettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus. 
 
Tietopyyntö osoitetaan Jyväskylän kaupungille.  
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Perusteet: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 15, henkilötietolaki 26 – 28 
§. 
 
 

13. Rekisteröidyn oikeus 
saada tietoa henkilötie-
tojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

14. Oikeus tietojen oikai-
semiseen 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.  
 
Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, muun muas-
sa toimittamalla lisäselvitystä. Se onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan 
ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.  
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemisesta, 
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava 
myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava myös ne 
syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.  
 
Oikaisupyyntö osoitetaan Jyväskylän kaupungille.  
 
Perusteet: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 16, henkilötietolaki 29 §.  

15. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä 
tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 HELSINKI 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI 
p. 029 56 66700 
tietosuoja@om.fi  
 
PERUSTEET: EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77A 
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