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Rekisterinpitäjä  Nimi 

Jämsän kaupunki  
Valvontajaosto 
Keskuskatu 17 
42100 Jämsä 
 

Rekisterinpitäjän   
yhteyshenkilö ja    
yhteystiedot 

Airi Montonen, hallintosihteeri, airi.montonen@jamsa.fi, puh. 040 183 7555 
Sirpa Ouni, lupasihteeri, sirpa.ouni@jamsa.fi, puh. 040 826 7286 
Keskuskatu 17  
42100 Jämsä  
 

Tietosuojavastaava Maarit Mäntykoski, maarit.mantykoski@jamsa.fi, puh. 040 748 7992 
 

Rekisterin nimi tai 
kuvaus henkilötie-
doista 

KuntaNet-rekisteri, joka sisältää rakennusvalvontaosan, rakennus- ja 
huoneistorekisterin, kiinteistöjen omistajaluettelon, maa-ainestenoton valvontaosan, 
väestörekisterin. 
 
MapInfo 
MapInfo on paikkatieto-ohjelmisto, joka toimii karttapohjaisena liittymänä KuntaNet-
rekisterin tietoihin. 
 
Lupapiste-palvelu, joka toimii sähköisenä asiointipalveluna MRL:n mukaisissa asioissa.  
 

Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus 

Rakennusvalvonta 
Rekisterijärjestelmän tarkoituksena on toimia työvälineenä maankäyttö- ja 
rakennuslainsäädännön mukaisten rakennusvalvontatehtävien hoitamiselle. Rekisteriin 
rekisteröidään rakennusvalvonta-asioita hoitavien eri viranomaisten päätettäväksi 
kuuluvia asioita. Rekisteristä toimitetaan väestötietolain edellyttämät rakennus- 
hanketiedot Digi- ja väestötietovirastolle DVV:n rajapintapalvelun kautta. 
Rekisterijärjestelmästä toimitetaan koostetietoja viranomaisille, kuntalaisille sekä 
tiedotusvälineille yksilöidyn pyynnön perusteella. 
 
Väestörekisteri 
Väestörekisteriä (jämsäläisten osalta) ylläpidetään määräajoin Digi- ja 
väestötietoviraston (DVV) toimitettavilla päivitysaineistoilla sekä viranomaisten 
toimesta käyttöoikeuksien mukaisesti. DVV:n aineistojen sisällöstä on sovittu 
asiaosaisten viranomaisten kesken erillisellä sopimuksella. 
 
Kiinteistön omistajat 
Kiinteistörekisterin omistajatieto-osassa ylläpidetään kiinteistöjen lainhuutotietoja. Muut 
viranomaistahot käyttävät rekisterin tietoja lisäinformaationa omissa selvityksissään. 
 
Maa-ainesten oton lupatiedot 
Rekisterijärjestelmän tarkoituksena on toimia työvälineenä maa-aineslainsäädännön 
mukaisten valvontatehtävien hoitamiselle. 
 
MapInfo 
Ohjelmistolla pohjakartta-aineistojen lisäksi mm. kiinteistöjen, rakennusten ja 
rakennuslupien sijainteja, sekä voidaan suorittaa alueellisia väestöön kohdistuvia 
analyysejä. Järjestelmää käytetään mm. kiinteistöjen ja rakennusten omistaja- 
selvityksissä, rakennuslupien käsittelyssä, koulukuljetusten suunnittelussa sekä 
kaavoituksessa. 
 
Lupapiste-palvelu 
Toimii sähköisenä asiointipalveluna maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupa-
asioiden hoitamisessa.  
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Henkilörekisterin tie-
tosisältö tai kuvaus 
käsiteltävistä henki-
lötiedoista 

Rakennusvalvonta 
Rekisteriin tallennetaan asiaosaisista henkilötunnus, henkilön nimi ja osoitetiedot sekä 
käsiteltävästä asiasta yksilöivät, käsittelyn kannalta olennaiset tiedot ja päätökset. 
 
Väestörekisteri 
Rekisteriin on mahdollista tallentaa henkilöistä vastaavat tiedot mitä väestörekisteri- 
keskus toimittaa. Asiaosaisista tallennetaan henkilötunnus, henkilön nimi ja 
osoitetiedot. Rekisterin tietoja on mahdollista päivittää Väestörekisterikeskuksen 
toimittamilla väestötiedoilla, joiden tietosisällöistä ja toimitustavoista on sovittu 
viranomaisten välisellä sopimuksella. 
 
Kiinteistön omistajat 
Kiinteistörekisterin omistajaosaan tallennetaan omistajan henkilötunnus, joka voi olla 
myös laskennallinen. Henkilötunnuksen perusteella rekisterissä esitetään 
väestörekisteriin tallennetut tunnusta vastaavat tiedot. 
 
Maa-ainesten oton luparekisteri 
Rekisteriin tallennetaan käsiteltävän asian kannalta nimet ja osoitteet yhteyshenkilöistä 
ja asianosaisista. Omistajatietojen perusteella rekisteriin tallennetun kiinteistön 
omistajasta näytetään nimi ja mahdolliset osoitetiedot.  
 
MapInfo 
Järjestelmällä tarkastellaan KuntaNet-kuntarekisteriin tallennettuja tietoja. Mikäli 
ohjelmaan tallennetaan suoraan henkilöjen nimiä ja osoitteita, he ovat käsiteltävän 
asian kannalta yhteyshenkilöitä tai asianosaisia. 
 
Lupapiste-palvelu 
Palveluun tallennetaan asiaosaisista henkilötunnus, henkilön nimi, osoitetiedot, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, tieto turvakiellosta sekä käsiteltävästä asiasta 
yksilöivät, käsittelyn kannalta olennaiset tiedot ja päätökset. 
 

Henkilötietojen tieto-
lähde/-lähteet 

Asiakkaat, Keski-Suomen maanmittauslaitos sekä Digi- ja väestötietovirasto. 
 

Henkilötietojen sään-
nönmukaiset luovu-
tukset 

Rekisteri on vain viranomaiskäyttöön. Sitä sovelletaan yhteydenpitoon rakennus- ja 
kiinteistöjen valvontahenkilöstön, kiinteistöjen omistajien sekä Digi- ja 
väestötietoviraston välillä. 
 

Tietojen siirto Eu:n 
tai ETA-alueen ulko-
puolelle 

Kuntanet ja MapInfo: Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
Lupapiste-palvelu: Henkilötietoja voidaan siirtää ainoastaan asiakkaan etukäteisellä 
kirjallisella suostumuksella ja noudattamalla Tietosuojalainsäädännön edellytyksiä. 

Henkilötietojen suo-
jauksen turvatoimet 

A Manuaalinen aineisto 

Säilytetään lukitussa tilassa. 
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

KuntaNet 
Rekisterissä yleisesti selattavissa olevat tiedot ovat julkisia. Yksilöllisien henkilötietojen 
käsittelyyn vaaditaan erikseen myönnetyt käyttöoikeudet. Rekisteri on tarkoitettu 
sisäiseen viranomaiskäyttöön.  
 
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään 
lukitussa tilassa, jonne on pääsy ainoastaan erikseen sovituilla henkilöillä. Rekisteriä 
käyttävien tietokoneet sijaitsevat lukittavissa olevissa tiloissa.  
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MapInfo 
Rekisterissä yleisesti selattavissa olevat tiedot ovat julkisia. Rekisteri on tarkoitettu 
sisäiseen viranomaiskäyttöön.  
 
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään 
lukitussa tilassa, jonne on pääsy ainoastaan erikseen sovituilla henkilöillä. Rekisteriä 
käyttävien tietokoneet sijaitsevat lukittavissa olevissa tiloissa. 
 
Lupapiste-palvelu 
Toimittaja myöntää pääsyn Lupapiste-palvelun henkilötietoihin vain sellaisille työnteki-
jöilleen ja alihankkijoilleen, joilla on tehtävänsä puolesta tunnistettu tarve nähdä palve-
lun sisältämää tietoa. 
 

Henkilötietojen tar-
kastus ja virheellis-
ten tietojen korjaus 

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai 
kirjallisesti valvontatoimen kirjaamoon, osoite Keskuskatu 17 (käyntiosoite Koskentie 
11), 42100 Jämsä sekä sähköisesti ymparisto@jamsa.fi. Tarkastusoikeuden 
toteuttamisesta päättää rekisterin yhteyshenkilö.  
 

Henkilötietojen säily-
tysaika 

Pysyvästi. 
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Täyttöohje 
 
Rekisterinpitäjä 
Täytä rekisterinpitäjän nimi. Rekisterinpitäjänä voi olla useita toimielimiä. Tee yhteistyötä yli toi-
miala- ja tulosaluerajojen. 
 
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
Sen henkilön tehtävänimike, nimi ja yhteystiedot, joka tietää selosteessa kuvatusta henkilötieto-
jen käsittelystä ja jolle tietopyynnöt ohjataan. Jos rekisterinpitäjinä on useita toimielimiä, mer-
kitse kullekin yhteyshenkilö ja yhteystiedot. 
 
Rekisterin nimi tai kuvaus henkilötiedoista 
Rekisterin nimi ei ole tarpeen. Jos nimi on jo olemassa, niin vanhaa nimeä voi käyttää. Kerro, 
miksi henkilötiedot on kerätty. 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Kerro, miksi henkilötietoja käsitellään. Kerro käsittelyn peruste (artikla 6). 
 
Henkilörekisterin tietosisältö tai kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista 
Kerro ne henkilötiedot, joita rekisteri sisältää tai 
 
Henkilötietojen tietolähde/-lähteet 
Kerro, mistä henkilötieto on saatu: henkilöltä itseltään vai muista tietolähteistä. Jos muista, niin 
mistä. 
 
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 
Kerro, mihin henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan.  
 
Tietojen siirto Eu:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Kerro, siirretäänkö tietoja Eu:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirretään, niin kerro, minne siir-
retään (huomaa tässä yhteydessä pilvipalvelut, missä maassa pilvi sijaitsee). 
 
Henkilötietojen suojauksen turvatoimet 
Kerro, miten henkilötiedot on suojattu (käyttäjätunnukset, salasanat, käyttöoikeuksien rajaus 
jne.). Miten manuaalinen (paperilla olevat henkilötiedot) on suojattu? 
 
Henkilötietojen tarkastus ja virheellisten tietojen korjaus 
Kerro, miten henkilö voi tarkastaa henkilötietonsa (esim. keneen ottaa yhteyttä) ja jos virheelli-
siä henkilötietoja löytyy, miten hänen tulee toimia. 
 
Henkilötietojen säilytysaika 
Kerro, kauanko näitä henkilötietoja säilytetään. Ota huomioon arkistolaki ym. säilytysaikoja oh-
jaavat säädökset. 
 
 


