
   
  
  

1. Rekisterin nimi Facta –rakennusvalvonta sisältäen seuraavat rekisterit: asiakas-, kiinteistö-, rakennus- ja huoneisto- sekä 
väestörekisteri.  

2. Rekisterinpitäjä Nimi 
Askolan kunta 

Osoite 
Askolantie 30, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
askola@askola.fi, (019) 5291 00,Y-tunnus: 9000162-0 

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 
Palvelusihteeri (Rakennus ja ympäristön valvonta) 

Osoite 
Askolantie 28, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 7109 107 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Facta rakennusvalvontaosiolla ylläpidetään lupa- ja katselmustietoja. Facta rakennusvalvontaosaan 
kirjataan luvan hakijan, laskunmaksajan, suunnittelijan ja työnjohtajan nimi, osoite, henkilötunnus, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Työnjohtajista ja suunnittelijoista lisätään lisäksi työnantaja, koulutus 
sekä kelpoisuus tehtävään. 
 
PERUSTEET: -MRL ja MRA (Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus)  
  
Väestötiedot on tarkoitettu käytettäviksi hallinnollisessa päätöksenteossa, tilastojen laatimisessa, 
asiakasrekisterien ajantasalla pidossa, mielipide- ja markkinatutkimuksessa, kunnallisessa tiedottamisessa 
sekä muussa osoitepalvelussa.  

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Facta kuntarekisterillä ylläpidetään lupa- ja katselmustietoja. Tietoja siirretään valtakunnalliseen 
RHR-rekisteriin. (VRK:n VTJ) 
 
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: - Salaisia ovat henkilötunnukset ja niiden 
henkilöiden tiedot, joilla on turvakielto. 
 
Keskeinen lainsäädäntö:  
- laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
- henkilötietolaki (523/1999)  
Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: 
 - yhdistetään VTJ:hin  
Rekisteri sisältää kunnassa vakinaisesti asuvista henkilöistä seuraavat tiedot:  
Henkilötunnus, nimi, ammatti, kotikunta, siviilisääty, kansalaisuus, syntymäkunta, rekisteritila ja 
kuolinpäivä, nykyinen osoite, ikä, sukupuoli, äidinkieli, kuntaan muuttopäivä, ulkomainen 
syntymävaltio, muuttopäivä Suomeen, uskontokunta, entiset osoitteet, entiset etu- ja 
sukunimet, perhetiedot (puoliso, lapset, huollettavat, vanhemmat, huoltajat), samassa 
huoneistossa asuvat henkilöt, edunvalvonta- ja huostaanottotiedot sekä äänestysalue.  

TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 

Laatimispäivä: 

30.8.2018 

30.8.2018 

 

 



   
  
  

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Lupahakemukset, suunnitelmat, työnjohtajahakemukset ja -ilmoitukset Muut rekisterit esim. 
Factan Väestöosa, Kiinteistöosa, ytj, KTJ ja kaupparekisteri. Muilta viranomaisilta saatavat tiedot 
Lupapiste.fi 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteri on vain viranomaiskäyttöön. Tietoja ei luovuteta kunnan viranomaisilta ulospäin.  
  
Tietoja siirretään valtakunnalliseen RHR-rekisteriin. (VRK:n VTJ) 
 
Factasta on kahdensuuntainen tietoliikenne ohjelmiin Lupapiste ja  CGI:n Status laskutusohjelmaan.  
 
Lupapisteestä siirtyvät avoimet hakemukset Factaan ja, kun hakemus on saanut päätöksen se siirtyy 
takaisin Lupapisteeseen.  
 
CGI:n Status laskutusohjelmaan Factasta siirtyvät vain laskutukseen tarvittavat tiedot ja Statuksesta ei siis 
siirry mitään tietoja Factaan. 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Ei luovuteta 

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
Manuaaliset asiakirjat säilytetään lukitussa arkistotilassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tietokoneella olevia tietoja käsittelevät vain ne joilla on oikeus siihen, käyttö on suojattu 
salasanoin ja käyttäjätunnuksin. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. 

 



   
  
  

 

10. Tietojen 
elinkaari 

Askolan kunta noudattaa arkistomuoduostussuunnitelmaa asiakirjojen säilyttämisessä.  
 
Arkistolain (§ 8) mukaan arkistonmuodostajan on ylläpidettävä asiakirjojen säilytysajat ja – tavat sisältävää 
arkistonmuodostussuunnitelmaa. 
 
 Asiakirjojen hävittämisessä Askolan kunta noudattaa Arkistolakia.  
 
Arkistolaki (13 §) velvoittaa hävittämään määräajan säilytettävät asiakirjat arkistonmuodostajan niille 
määräämien säilytysaikojen päätyttyä siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjoja saa hävittää 
ainoastaan arkistonmuodostussuunnitelmaan sisältyvän säilytysajan umpeuduttua. Erityistä huolellisuutta 
on noudatettava salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen hävittämisessä. 

11. Tarkastus-
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua 
lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa 
henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

12. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tehdään 
kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan 
rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

13. Oikeus vaatia 
tiedon poistamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan tiedon poistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti 
käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle 
jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

14. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä  häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi 
olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittely, ilmoita  
rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään. 


