
Kuvaus Lappajärven kunnan henkilötietojen 
käsittelystä 
Yleishallinto 
Lappajärven kunnan hallinto-osasto vastaa ensisijaisesti kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja muiden 

yleishallintoon sijoitettujen toimielinten tarvitsemista hallinnollisista ja muista palveluista sekä kunnan 

kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Hallinnollisia yhteisiä palveluja ovat lisäksi alueellisen demokratian 

toteutumiseen liittyvät ja sitä tukevat talous- ja toimintasuunnittelu. Kuntalaisten turvallisuuteen ja 

hyvinvointiin liittyvän suunnittelun yhteensovitus kuuluu hallinto-osaston tehtäviin. Hallinto vastaa kunnan 

keskitettyjen palveluiden tuottamisesta. 

Palveluiden tehokkaan ja monipuolisen tuottamisen edellytys on, että asiakkaista kerätään tarvittava määrä 

henkilötietoja. Henkilötiedon kerääminen on monen hallinto-osaston palvelun suorittamisen kannalta 

lakisääteinen asia. Hallinnon henkilöstö on koulutettu toimimaan siten, että henkilötietojen kerääminen ja 

käsittely ovat aina lainmukaista. Henkilöstön koulutus tietosuojaa koskevissa asioissa on riittävällä tasolla. 

Sivistystoimi 
Kunnan sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille eri toimintayksiköittensä ja toimintojensa avulla 

henkistä ja fyysistä kasvua, kehitystä ja hyvinvointia edistäviä palveluja sekä tukea kuntalaisten 

omaehtoista harrastustoimintaa.  

Sivistystoimi huolehtii kunnan asukkaiden koulutuksen, lasten varhaiskasvatuksen sekä kulttuuri- ja 

kirjastopalveluiden järjestämisestä. Näiden palveluiden tuottaminen parhaalla mahdollisella tavalla 

edellyttää, että kunta kerää ja käsittelee henkilötietoja asiakkaistaan. Sivistystoimen asiakkaiden 

henkilötietoja kerätään ja käsitellään aina huolellisesti ja lakeja noudattaen. Henkilöstö on koulutettu 

toimimaan niin, että asiakkaiden henkilötietoja käsitellään suojatusti, eikä yksityisyys kärsi. Tämä on 

erityisen tärkeää, sillä merkittävä osa asiakkaista on alaikäisiä. 

Tekninen toimi 
Kunnan teknisen lautakunnan ja sen hallinnoimana toimivan teknisen toimen tehtävinä on suunnitella, 

rakentaa ja ylläpitää monipuolisesti asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita palvelevaa nykyaikaista 

kuntaympäristöä. Ympäristölautakunnan tehtävänä on toimia kunnan rakennusvalvonta- ja 

ympäristönsuojeluviranomaisena. 

 

Tekninen toimi palvelee maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, rakennusvalvontaa, yhdyskuntatekniikkaa 

ja ympäristönsuojelua koskevissa asioissa. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää toimiva, elinvoimainen ja 

viihtyisä ympäristö kaikille alueen asukkaille. Tekninen toimi tuottaa myös puhdistus- ja tilapalveluja. 

Näiden palveluiden tuottaminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää henkilötietojen keräämistä ja 

käsittelyä. Tekninen toimi käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja huolellisesti ja suojatusti, lain 

edellyttämällä tavalla sekä pitää huolen, että kuntalaisen yksityisyydensuoja säilyy hyvänä. Henkilöstö on 

koulutettu toimimaan asianmukaisesti ja lakia noudattaen. 

Muut palvelut 
Lappajärven kunta tuottaa myös yleiseen edunvalvontaan määrättyjen henkilöiden taloudellisten asioiden 

ja omaisuuden hoitoa. Henkilöstö on koulutettu toimimaan niin, että asiakkaiden henkilötietoja käsitellään 

huolellisesti, suojatusti ja siten, ettei asiakkaiden yksityisyys kärsi. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja. 



 

Elinvoimapalvelut 
Elinvoimapalveluihin kuuluvat elinkeinotoimi, joka huolehtii kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistoiminnasta 

sekä vapaa-aikatoimi, joka vastaa liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen johtamisesta, organisoimisesta 

sekä kehittämisestä. Näiden palveluiden tuottaminen edellyttää, että kunta kerää ja käsittelee 

henkilötietoja asiakkaistaan. Elinvoimapalveluiden asiakkaiden henkilötietoja kerätään ja käsitellään aina 

huolellisesti ja lakeja noudattaen. Henkilöstö on koulutettu toimimaan niin, että asiakkaiden henkilötietoja 

käsitellään huolellisesti, suojatusti ja siten, ettei henkilöiden yksityisyys kärsi. 

 

Perusturva 
Lappajärven kunnan perusturvasta huolehtii vuoden 2019 alkaen Järvi-Pohjanmaan perusturvatoimi. 


