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 Kunnilla ja kaupungeilla johto usein linjaa tietosuojaa lisäämällä ohjeita tai luomalla 
tietosuojapolitiikkaa organisaatiossa. Miten tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteet 
täytetään kunnan/kaupungin toiminnassa? Tietosuojalainsäädännöllä on merkittäviä 
vaikutuksia kuntiin rekisterinpitäjinä ja henkilötietojen käsittelijöinä. Rekisterinpitäminen 
määrittelee mm. mihin tarkoitukseen ja millä tavalla se käsittelee henkilötietoja.  
Tässä koulutuksessa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan siitä, 
miten tietosuojalainsäädännön velvoittamia toimenpiteitä toteutetaan kuntasektorilla. 

 

Asiakaspalvelun tietosuoja ja tietopyynnöt kuntasektorilla 
 
Aika ja paikka: 22.6.2021 klo 9.00–14.30 verkkokoulutuksena 

        
Kohderyhmä:   Kaikille kuntasektorilla henkilötietoja työssään käsitteleville 
 
 
Kouluttaja:  Jarkko Koivuniemi, teknologia- ja tietoasiantuntija. Samp 
  
Hinta:   240 / hlö+ ALV 24 % 

   Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 
 

Ilmoittautuminen:   14.6.2021 
     
   Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
  

 https://aluepro.fi/koulutukset/ 
 
tai puhelimitse numeroon 017 760 7700 

 
Peruutus: Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen 

ilmoittautumisajan päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista 
peruutuksista veloitetaan 50 % ilmoittautumismaksusta. Mikäli 
peruutuksen syynä on sairaus ja siitä toimitetaan hyväksyttävä 
kirjallinen selvitys, laskutusta ei suoriteta. Jos ilmoittautunut jää 
tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta ilmoittautumistaan, 
laskutetaan koko osallistumismaksu 

 
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi  

 
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto 
sähköpostilla ilmoittautuneille. 



 

 

 
 
 
Johdanto 
 
 -Jokaisen oikeus tietosuojaan 
 - Käsitteitä (turvakielto, vaikutusarviointi…) ja keskeinen lainsäädäntö 
 
Tietosuoja- vastuunjako kunnassa 

- Tietosuojavastaava ja tietosuojatiimi/-ryhmä, johto 
- Vaikutukset asiakaspalveluun 

 
Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet 

- Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys 
- Käyttötarkoitussidonnaisuus, säilytyksen rajoittaminen 
- Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja 

Henkilötietojen käsittelyn perusteet 
- Lainsäädäntö ja viranomaiset 
- Suostumus, lakissääteinen velvoite, elintärkeä etu, sopimus 
- Yleinen etu ja julkinen valta, oikeutettu etu 
- Henkilötietojen käsittely muuhun kuin alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen 
- Henkilötunnuksen käsittely 

Erityiset henkilötietoryhmät ja niiden käsittely 
- poikkeukset 

 Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät käsittelyt 
Rekisteinpitäjän velvollisuudet 

- Informointi, selosteet, osoitusvelvollisuus 
- tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 

Rekisteröidyn oikeudet 
Kunta henkilötietojen käsittelijänä 

- prosessi, tietopyynnöt, kieltäytyminen 
- kunnan vaikutusarvioinnin työkalut 
- päätösvalmistelu 

Asiakaspalvelun toimintatapojen kehittäminen 
- Käsittelijän toiminnan valvominen 

Tietoturva 
- Toimittajat, kumppanit, sopimukset 
- Tietoturvaan liittyvät tehtävät ja järjestelyt 
- Oman työn turvallisuus 
- Tietoturvaloukkaukset ilmoittaminen 

Tietosuojalainsäädännön rikkomisen seuraamukset 
Esimerkkejä 

- Tietopyyntöihin vastaaminen 
- Viranomaispäätökset mm. päiväkoti- ja koulukuvaukset 

  
 
 
  


