
 

 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE  
  Rekisteröidyn informoimiseksi

 Kaupunkirakenteen toimiala   
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
     Tietosuojalaki 
    
      Laatimispäivä: 25.5.2018 
 

 

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

2. Rekisterin  

yhteyshenkilö 
Vastuuyksikkö:  Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkisuunnittelu ja 
maankäyttö,  Tietohallinto 
Pääkäyttäjä / asiantuntija:  Janne Hartman, Ismo Tulisalo, Ilpo 
Liimatainen 

3. Rekisterin nimi Trimble locus 

4. Tietosuojavastaava Liina Kuusela   

Kilpisenkatu 1  

PL 193  

40101 JYVÄSKYLÄ 

5. Henkilötietojen kä-

sittelyn tarkoitus 
Kokonaisjärjestelmä kunnan rakennetun ympäristön ja paikkatie-
don hallintaan. 
Henkilötietoja käytetään eri viranomaistehtävien suorittamiseen. 
 
Sisältää kaavanpohjakartta-, ajantasa-asemakaava-, asemakaa-
vasuunnitelma-, yleiskaava-, opaskartta-, kiinteistörekisteri-, 
maaomaisuus-, rakennusrekisteri-, väestörekisteri-, väestö-, yri-
tys- ja toimipaikkarekisteri-, osoiterekisteri- ja sekä ympäristöval-
vonnan tiedot. Sovelluksella on seutukäyttäjinä Muurame, Lau-
kaa, Toivakka ja Hankasalmi 

6. Rekisterin  

tietosisältö 
Väestötiedot: 
Kaupungin väestötietojärjestelmä johon tiedot päivittyvät Vrk:n 
väestötietojärjestelmästä kerran viikossa. Tietosisältö on väestö-
rekisterikeskuksen laajat väestötiedot sisällön mukainen. 
 
Omistajatiedot: 
Kiinteistöjen ja rakennusten omistajatiedot. 
 
Vastuuhenkilörekisteri: 
Rakennusvalvonnan lupien vastuuhenkilö rekisteri. 
 
Yhteystietorekisteri: 
Lupieneri osapuolien, toimitusten, laskutustietojen ja, eri sovellus-
ten osapuolitietojen rekisteritiedot 
 
Henkilötietoja on järjestelmässä useissa eri rooleissa: 

 Väestötietojärjestelmä. Kaikki henkilötiedot 

 Muut sovellukset, henkilötietoja useissa rooleissa 
o Hakija 
o Omistaja 



  

 

o Vastuuhenkilö 
o Maksaja 
o Osapuoli 

 

http://aski/tiedonhallintajaviestinta/tietoturva/tietosuoja/tsselosteet

/Dokumentit/Kaupunkirakenteen%20selosteet/Kaupunkisuunnittelu

%20ja%20maankaytto/Laajat_vaesto_20.01.2017.pdf 

7. Säännönmukaiset 

tietolähteet 
Väestötiedot Vrk:lta, kiinteistötiedot ja lainhuutotiedot Maanmit-
tauslaitokselta, yritystietoja tilastokeskukselta. 
 
Kaupunkirakennepalveluiden eri toimialueet päivittävät eri viran-
omaisprosesseissa jatkuvasti kunnassa syntyvää omaa tietoa. 
Näitä tehtäviä on kaavoitus, kiinteistönmuodostus, rakennusval-
vonta, ympäristövalvonta, maaomaisuuden hallinta, katu- ja vi-
heralueiden hallinta. Kansalaisten tekemät erilaiset hakemukset: 
rakennuslupa-, yleisen alueen lupa-, kiinteistön muodostus-, tont-
ti-, yms.  
 
Seutukäytössä muut kunnat ylläpitävät ja päivittävät omia tieto-
jaan omien prosessien kautta. 

8. Tietojen  

säännönmukaiset 

luovutukset  

SAP- laskutustietoja 
VRK:n rakennusrekisteri, rakennuslupien ja rakennusten tiedot 
WFS rajapinnat, kuntaliitto, maanmittauslaitos 

9. Tietojen siirto EU:n 

tai ETA:n ulkopuolel-

le 

Ei toimiteta. 

10. Rekisterin  

suojauksen  

periaatteet 

Rekisterin tiedot ovat pääasiassa julkisia viranomaispäätöksiä ja 
viranomaisena ylläpidettäviä rekisteritietoja. 

Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta 
ja salasanaa. Esimiehet päättävät käyttöoikeuksien myöntämi-
sestä ja poistamisesta. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä 
pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoi-
keus.  

Käyttöoikeus on käyttäjän tehtävän mukainen ja perustuu käyttä-
jä-rooleihin, joille on määritelty oikeus tehtävänmukaisiin toimin-
toihin. Eri käyttäjärooleissa on määritelty erikseen tietojen luku-, 
kirjoitus- ja poisto-oikeudet.  

Järjestelmää käytetään suljetussa verkkoympäristössä. Palvelin-
laite säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain atk-
henkilöstöllä. Järjestelmän tiedoista otetaan varmuuskopio päivit-
täin. 
 
Paperisia tulosteita säilytetään toimistotiloissa lukituissa kaapeis-
sa ja lukitussa arkistotilassa.  

PERUSTEET:  

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta  

http://aski/tiedonhallintajaviestinta/tietoturva/tietosuoja/tsselosteet/Dokumentit/Kaupunkirakenteen%20selosteet/Kaupunkisuunnittelu%20ja%20maankaytto/Laajat_vaesto_20.01.2017.pdf
http://aski/tiedonhallintajaviestinta/tietoturva/tietosuoja/tsselosteet/Dokumentit/Kaupunkirakenteen%20selosteet/Kaupunkisuunnittelu%20ja%20maankaytto/Laajat_vaesto_20.01.2017.pdf
http://aski/tiedonhallintajaviestinta/tietoturva/tietosuoja/tsselosteet/Dokumentit/Kaupunkirakenteen%20selosteet/Kaupunkisuunnittelu%20ja%20maankaytto/Laajat_vaesto_20.01.2017.pdf


  

 

Henkilötietolaki 
Arkistolaki  

11. Tarkastusoikeus Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on kirjat-
tu henkilötietorekisteriin ja onko tietoja käsitelty lainvastaisesti. 
Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot 
ovat yksilöityinä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat 
saatavilla toimintayksiköistä. Tietojen tarkastuspyyntö toimitetaan 
toimintayksikön henkilökunnalle ja tietojen käsittelyn tarkastus-
pyyntö Tietosuojavastaavalle. Pyydetyt tiedot pyritään antamaan 
viivytyksettä. Tarkastus toteutetaan tarvittaessa henkilökohtaisen 
käynnin yhteydessä. Asiakkaalle järjestetään mahdollisuus tutus-
tua häntä koskeviin asiakirjoihin. Rekisteröidylle ilmoitetaan sa-
malla mistä rekisterin tiedot on saatu, mihin niitä käytetään ja mi-
hin mahdollisesti luovutetaan. Jos tarkastusoikeus poikkeukselli-
sesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. 
Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evät-
ty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuoja-valtuutetun käsiteltä-
väksi. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.  

PERUSTEET:  

Henkilötietolaki  

12. Oikeus vaatia tiedon  

korjaamista 
Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen 
tai vanhentunut tieto, oikaisee asiakastyöntekijä sen omasta aloit-
teestaan tai asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakaan pyyntöä 
varten on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä 
sekä. Pyyntö toimitetaan toimintayksikön henkilökunnalle. Mikäli 
asiakas haluaa korjattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestö-
rekisteristä tullutta tietoa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyn-
tö väestörekisteriviranomaisille. Mikäli asiakkaan vaatimusta tie-
don korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan ao. 
asiakkaalle todistus, josta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimus-
ta ei ole hyväksytty. Henkilölle kerrotaan hänen oikeudestaan 
saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  

PERUSTEET: Henkilötietolaki  

13. Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

oikeudet 

 

 


