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Työ- ja elinkeinoministeriön kysely yrityssääntelyn sujuvoittami-

sesta (kuvaus henkilötietojen käsittelystä kyselyn yhteydessä) 

 

1. Rekisterinpitäjä  

 
Työ- ja elinkeinoministeriö (y-tunnus:2160307-0)  

PL 32, 00023 Valtioneuvosto  

puhelin 029 516001, sähköposti kirjaamo(at)tem.fi  

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:  

tietosuojavastaava(at)tem.fi 

 

2. Rekisteröidyt ja rekisteriin tallennettavat tiedot 

 
Rekisteri muodostuu kyselyyn osallistuneiden ja vastanneiden henkilötiedoista. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä rekisteri sisältää yritysten tietoja sekä 

yritysten yhteishenkilöiden tietoja:  

 vastaajan nimi ja yhteystiedot 

 vastaajan edustaman organisaation nimi ja yhteystiedot 
 

Tietojen keräämisessä voidaan käyttää Webropolia. 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeuspe-

ruste 

 
Työ- ja elinkeinoministeriön johtaman sääntelyn sujuvoittamisen hankkeen ta-

voitteena on sujuvoittaa yrityksiä koskevaa sääntelyä. Työ- ja elinkeinoministe-

riö kerää kyselyllä sidosryhmiltä konkreettisia ehdotuksia sääntelyn sujuvoitta-

miseksi. Ehdotuksia käsitellään eri ministeriöiden edustajista muodostuvassa 

sääntelyn sujuvoittamisen työryhmässä. 

  

Vastaajien ilmoittamia henkilötietoja käytetään vastaajien antaman suostumuk-

sen perusteella kyselyn tuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä tiedotta-

miseen kyselyyn vastanneille ja tarvittaessa lisätietojen keräämiseen. 

 



2(3) 

  

 

 

 

4. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:  

 pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin 

eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.  

 vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. 

Pyynnössä tulee yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se 

on virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa. Rekisterinpitäjän on tehtävä 

oikaisu ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena re-

kisterinpitäjälle  

 rajoittaa käsittelyä. Jos rekisteröity on ilmoittanut, että hänen tietonsa 

ovat virheellisiä, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojen käsittelyn ra-

joittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu 

 perua suostumus. Käsiteltäessä henkilötietoja suostumuksen perusteella 

on rekisteröidyllä oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus, 

jonka jälkeen henkilötietoja ei käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa 

muuta oikeusperustetta  

 pyytää tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä 

olevan itseään koskevan henkilötiedon poistamista. Tämä oikeus ei koske 

niitä henkilötietoja, joita työ- ja elinkeinoministeriö tarvitsee lakisääteisen 

tehtävän hoitamista varten  

 tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos hän 

katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole asianmukaista. Tietosuojaval-

tuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: 

www.tietosuoja.fi 

 

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

 
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa rekisterinpitäjänä rekisterissä olevista henki-

lötiedoista. Rekisterin tietoja käsittelevät työ- ja elinkeinoministeriön kyselystä 

vastaavat henkilöt. Tarvittaessa henkilötietoja voivat käsitellä kolmantena osa-

puolena kyselysovellusten ylläpidon vastuuhenkilöt. Henkilötietojen käsitte-

lystä kolmansien osapuolien kanssa on sovittu tietojenkäsittelysopimuksilla.  

 

Vastaajien nimi- ja yhteystietoja ei luovuteta työ- ja elinkeinoministeriön ulko-

puolelle ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei ministeriöllä ole velvollisuus 

luovuttaa tieto ministeriötä sitovan säännöksen nojalla. 

http://www.tietosuoja.fi/
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Tietoja ei myydä tai vuokrata kolmansille osapuolille.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö voi luovuttaa tietoja EU:n sisällä varmistaakseen 

julkisuuslain toteutumisen. 

 

Tietojen luovuttaminen tapahtuu julkisuuslain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuk-

sen ja muun soveltuvan lainsäädännön perusteella, ja siitä päättää sekä luovu-

tukset toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstö- ja hallinto-osasto. 

 

6. Tietojen säilyttäminen 
 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. 

 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin se on käsittelytarkoituk-

sen kannalta tarpeellista, eli niin kauan, kun työ- ja elinkeinoministeriö käsitte-

lee kyselyyn annettuja vastauksia. Tietoja säilytetään kuitenkin enintään kaksi 

vuotta kyselyn alkamisajankohdasta. 

 

Tämän jälkeen tiedot poistetaan. 

 

7. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
 

Tietojasi ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. 
 


