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Henkilötietojen käsittely kulttuuritoimessa 
 
 
Tässä asiakirjassa selvitetään, miten Pyhtään kunta käsittelee henkilötietoja kulttuuritoimen sisällä 
 

1. Miksi tietoja kerätään? 
 
Pyhtään kunta kerää osallistujilta vain tarvittavat tiedot tapahtumien järjestämiseen, ottaen huomioon 
esimerkiksi rajatut osallistujamäärät ja sen, saako tapahtumissa kuvata tai kuvia julkaista Pyhtään omissa 
tai yhteistyökumppaneiden kanavissa. Tietoja saatetaan kerätä myös mahdollisten ruoka-aineallergioiden 
osalta, jos tapahtumaan on suunniteltu tarjoilua.  
 
Yhteystietojen avulla pystytään hoitamaan tapahtumien kannalta tarpeellista yhteydenpitoa.  
Museoesineiden osalta yhteystietojen kerääminen on tärkeää esineen arvon kannalta.  
 
Käsittelyn oikeusperuste: 
 

o EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.  

o EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

 
 

Keskeinen lainsäädäntö: 
 

o EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 
o Tietosuojalaki (1050/2018) 

 
2. Mitä tietoja kerätään? 

 
Lasten osalta kerätään nimitiedot ja ikä (ei syntymäaikaa), huoltajien puhelinnumero tai sähköpostiosoite ja 
tieto siitä saako lapsesta ottaa kuvia, sekä tarvittaessa mahdolliset allergiatiedot.  
 
Museotavaroiden osalta kerätään tiedot lahjoittajasta, omistajasta ja valokuvissa esiintyvien henkilöiden 
nimet.  
 
 

3. Kuka tietoja kerää? 
 

Pyhtään kunta  
Motellikuja 4  
49220 Siltakylä  
Puhelin: 05 4601 5600  
s-posti: kirjaamo@pyhtaa.fi   
 
Rekisterin vastuuhenkilö on kulttuuri- ja matkailusihteeri Pauliina Sakki 
 
Rekisteriä koskevissa asioissa voi olla yhteydessä kulttuuri- ja matkailusihteeri  
Pauliina Sakkiin 0400 587 911 ja valmistelusihteeri Tiina Sundgreniin 05 4601 5600 
 
Pyhtään kunnan tietosuojavastaavana toimii Tommi Koskinen, p. 046 922 8207, tommi.koskinen@pyhtaa.fi 
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4. Mistä Pyhtään kunta saa keräämänsä tiedot? 
 
Kerätyt tiedot saadaan lasten huoltajilta ja lahjoittajalta itseltään 
 

5. Luovuttaako Pyhtään kunta keräämiään tietoja eteenpäin? 
 
Pyhtään kunta ei luovuta keräämiään tietoja eteenpäin 
 
 

6. Kauan tietoja säilytetään? 
 

Tapahtumia koskevat tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen 
 
Museoesineiden liittyvät tiedot säilytetään koko esineen säilytyksen ajan. 
 

7. Millä tavalla tietojen suojauksesta huolehditaan? 
 
 

Pyhtään kunta on määritellyt käyttöoikeudet ja käyttövaltuudet niille henkilöille, joilla on virka- tai 
työsuhteensa puolesta tarve päästä tarkastelemaan tietoja. Tietoja voivat nähdä ja käyttää vain ne, joilla on 
siihen oikeus. Salassa pidettävien tietojen käsittely on ohjeistettu henkilöstölle ja kunnan palveluksessa 
olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan vaitiolovelvollisuutta allekirjoittamalla työsopimuksen. 
 
Kun kunta antaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, siitä laaditaan kirjallinen sopimus. Tietosuoja-
asetuksen mukaisesti sopimuksessa määritellään henkilötietojen käsittelyn kohde, tarkoitus, kesto ja 
määritellään käsiteltävät henkilötiedot. Kunta luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle vain, jos siihen on 
lakisääteinen peruste, tai henkilö on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.  
 
Pyhtään kunnan ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot ovat suojattu ajantasaisesti ja sijaitsevat tiloissa, joihin 
on pääsy vain kulkukortilla. 
 
Paperiset asiakirjat sijaitsevat lainmukaisesti arkistotiloissa. 
 
Tietojärjestelmät- ja tietojärjestelmäpalvelut hankitaan ostopalveluina ja toimittaja vastaa tietojärjestelmien 
ja palveluiden tietoturvasta.  
Paperiset asiakirjat sijaitsevat lainmukaisesti arkistotiloissa.  
 
Museoviraston puolelta on käytännönohje tietojen säilyttämisestä kahdessa erillisessä paikassa 
alkuperäisten tuhoutumisen varalta.  
 
 

8. Miten toimitaan, jos henkilötietoja joutuu vääriin käsiin? 
 

Tietoturvaloukkauksen tapahtuessa Pyhtään kunta ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen 
korjaamiseksi. Kerättävissä henkilötiedoissa ei kuitenkaan ole sellaisia henkilöön liittyviä tietoja, jotka 
todennäköisesti aiheuttaisivat suurta henkilöiden oikeuksiin ja vapauteen kohdistuvaa riskiä.  
 
Jos henkilötietoja pääsee vääriin käsiin, Pyhtään kunta tekee ilmoituksen valvontaviranomaiselle ja sille, 
jota henkilötietojen tietoturvaloukkaus koskee. Jos tietovuoto koskee suurempaa henkilömäärää, eikä vaadi 
yksittäiseltä henkilöltä välittömiä toimenpiteitä, voidaan tietojen vuotamisesta ilmoittaa yleisellä tiedotteella. 
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Pyhtään kunta käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja luottamuksellisesti. 
Tietosuojarikkomukset käsitellään aina tapauskohtaisesti ja niistä tehdään ilmoitus 
Kyberturvallisuuskeskukselle sekä poliisille. 
 

9. Miten kunnan keräämien henkilötietojen tarkastaminen käytännössä onnistuu? 
 

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa omalta osaltaan, mitä tietoja henkilörekisteriin on kirjattu ja saada 
niistä maksutta kopiot kerran vuodessa. Huoltajalla on oikeus tarkistaa myös hänen lapsestaan kerätyt 
tiedot. Kulttuuritoimen lapsille ja nuorille suunnatuista tapahtumista ei kuitenkaan muodostu mitään 
pitkäaikaisesti säilytettävää rekisteriä, vaan tiedot tuhotaan tapahtuman mentyä.  
 
Henkilötietojen tarkastuspyynnön voi tehdä Pyhtään kunnanvirastolla henkilökohtaisesti. Tällöin tulee 
täyttää erillinen lomake, joita on saatavilla kunnanvirastossa ja nettisivuilla. Tarkastuspyynnön yhteydessä 
tulee esittää henkilöllisyystodistus.  
 
Tarkastuspyynnön voi tehdä myös sähköisellä e-lomakkeella, mikä on saatavilla Pyhtään kunnan sivuilla 
osoitteessa:  https://pyhtaa.e-lomake.fi/tunnistaudu.php?lomake_id=755 Sähköinen henkilötietojen 
tarkastuspyyntö vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla.  
 
Jos tarkastusoikeus jostain syystä evätään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, mistä selviää syyt 
miksi tietoja ei annettu. Epäselvissä tapauksissa asian voi saattaa tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.  
 

10. Miten tietojen käsittelyä voi oikaista, rajoittaa tai saada ne kokonaan poistetuksi kunnan keräämistä 
tiedoista? 
 
Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan tai poistamaan rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, 
puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. 
 
Itseään tai lastaan koskevan virheen korjaamispyynnön tai poistopyynnön voi toimittaa henkilökohtaisesti 
Pyhtään kunnanvirastolle tai sen voi tehdä sähköisellä e-lomakkeella osoitteessa: https://pyhtaa.e-
lomake.fi/tunnistaudu.php?lomake_id=756 

 
 
Tarkastus- ja korjauspyyntöihin tarvittavia lomakkeita on saatavissa Pyhtään kunnanvirastolta ja kunnan 
sivuilta osoitteesta https://pyhtaa.fi/fi/kunta/tietosuoja  Tietojen korjaaminen on asiakkaalle maksutonta.  
 
Jos huomaat kunnan sinusta keräämissä henkilötiedoissa virheitä, voit vaatia kuntaa rajoittamaan 
asiakastietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu. 
 
Laki velvoittaa säilyttämään kerättyjä tietoja hallinnollisiin päätöksiin liittyen. Henkilötietojen säilyttäminen 
perustuu lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseen, joten kerättyjä henkilötietoja ei voi saada kokonaan 
poistetuksi, vaan ne hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen. Tarpeettomien ja virheellisten 
tietojen poistamiseen henkilöllä on kuitenkin aina oikeus.  
 
 

11. Mahdollisuus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi 
 
Mahdolliset väärinkäytökset voi saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Jos henkilöllä herää epäilys, 
että hänen tai hänen perheensä henkilötietoja on käsitelty väärin ja toiminnassa on rikottu 
tietosuojalainsäädäntöä, kannattaa asia saattaa tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.  
 
Lisätietoja aiheesta saa tietosuojavaltuutetun sivulta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot 
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