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Riihimäen kaupunginvaltuuston kokousten kuvaamisen tietosuojatiedote 

 
Tällä tiedotteella Riihimäen kaupunki kertoo siitä, kuinka kaupunki käsittelee valtuutettujen ja muiden 
valtuuston kokouksessa kuvatuksi tulevien henkilötietoja. Rekisterinpitäjänä toimi Riihimäen kaupunki, 
Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. http://www.riihimaki.fi, Puhelinvaihde: 019 758 4000, 
sähköposti: kirjaamo@riihimaki.fi, kaupungin tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on: 
tietosuoja@riihimaki.fi    
 
1. Mistä saamme tietoa? 

Valtuuston kokouksessa puheenvuoroa käyttävistä henkilöistä kerätään henkilötietoa kuvaamalla 
heidän toimintaansa kuvaa ja ääntä tallentavalla laitteistolla. Kuvaaminen kohdistuu valtuustosalin 
siihen osaan, jossa valtuutetut toimivat kokouksen aikana. Kuvaaminen suoritetaan 
kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti hyvää kuvaamistapaa noudattaen. Kuvaaminen 
suoritetaan siten, että kuvamateriaali sisältää pääsääntöisesti vain valtuutettuja, viranhaltijoita, 
asiantuntijoita ja sihteereitä.  
 

2. Millaista tietoa tallennamme? 
Riihimäen kaupunginvaltuuston jäsenistä ja muista tallenteilla esiintyvistä henkilöistä 
(rekisteröityjen ryhmä) tallennamme kuva- ja äänimateriaalia, joka pitää sisällään seuraavia tietoja 
(henkilötietoryhmät): Videokuvaa henkilöstä, hänen toiminnastaan kokouksen aikana, ja 
mahdollisesti tallenne hänen yksilöllisestä äänestään. Kuvamateriaalista on nähtävissä myös kaikki 
ne seikat, jotka liittyvät pukeutumiseen, käyttäytymiseen ja muihin yksilöllisiin asioihin, jotka ovat 
julkisessa kokouksessa kenen tahansa havaittavissa. 
 

3. Mihin tietoja käytetään? 
Tietoja käytetään osana kaupungin päätöksenteon viestintää. Kokouksilla ja tiedon saannilla niissä 
tehdyistä päätöksistä nähdään olevan yhteiskunnallista merkitystä.  
 

4. Tietoja ei käytetä seuraavilla tavoilla 
profilointiin¹, eikä muuhun kuin tässä tiedotteessa kerrottuihin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei 
kaupungin toiminnassa lähtökohtaisesti luovuteta EU:n alueen ulkopuolelle.  
¹) tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin siinä merkityksessä, kuin profilointia käytetään 
juridisena terminä henkilötietojen tietosuojan yhteydessä. 

 
5. Kuinka kauan säilytämme tietoja? 

 Kaupunginvaltuustoista kerätty kuvamateriaali säilytetään käyttötarkoituksen ja oikeusperusteen 
mukaisesti niin kauan, kuin sillä on yleishyödyllistä merkitystä. Materiaali pidetään verkossa 
nähtävillä kaksi vuotta.  
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6. Kuka tietoja käsittelee? 

Tietoja käsittelevät ne kaupungin työntekijät, joiden vastuulle kuvaamisen järjestäminen, 
kuvaaminen, kuvamateriaalin editointi tai julkaisu kuuluu. Näitä suorituksia voidaan hankkia myös 
ostopalveluina, jolloin palveluntuottaja on henkilötietojen käsittelijä ja rekisterinpitäjä on vastuussa 
käsittelijän toimista samalla tavalla kuin omasta henkilötietojen käsittelystä. Kuvamateriaali 
luovutetaan saataville julkisen tietoverkon kautta, jolloin jokaisella Riihimäen kaupunginvaltuuston 
kokouksista kiinnostuneella on pääsy tietoon.  
 

7. Henkilötietojen käsittelyn peruste 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen.  
EU tietosuoja-asetus (2016/679) Art.6.1e; Käsittely on lainmukaista silloin kun käsittely on tarpeen 
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämiseksi. 
 

8. Sinun oikeutesi rekisteröitynä 
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja Riihimäen kaupunki on sinusta tallettanut. 
Tietopyyntö löytyy Riihimäen kaupungin julkisesta verkkopalvelusta 
(http://www.riihimaki.fi/tietosuoja) ja se tulee toimittaa täytettynä henkilökohtaisesti tai 
asianhoitajan välityksellä Riihimäen kaupungin palvelupisteeseen, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 
Riihimäki. Pyynnön jättäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus pyynnön jättämisen yhteydessä.  
 
Riihimäen kaupungille luotettava tietojenkäsittely on ehdoton perusedellytys kaikessa toiminnassa. 
Jos kuitenkin epäilet tietojasi käsiteltävän epäasiallisesti tai tiedoissasi on virheitä, voit tehdä 
kirjallisen korjaamisvaatimuksen (http://www.riihimaki.fi/tietosuoja) Riihimäen kaupungin 
palvelupisteessä, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. Vaatimuksen jättäjän on esitettävä 
henkilöllisyystodistus vaatimuksen jättämisen yhteydessä. Jos virheellisiä tietoja tai epäasiallista 
tietojen käsittelyä ei korjata, voit ottaa yhteyttä kunnan tietosuojavastaavaan 
tietosuoja@riihimaki.fi tai tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. https://tietosuoja.fi   
 
Sinulla on oikeus myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Käytännössä voit tehdä sen tietojen 
korjaamisvaatimuslomakkeella kirjoittamalla lomakkeen tietokenttään vastustavasi käsittelyä 
(http://www.riihimaki.fi/tietosuoja).  
 

9. Tämän tiedotteen muuttaminen 
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tiedotetta aina kun päivitystarvetta ilmenee.  
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