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Kuvaus henkilötietojen käsittelystä työ- ja elinkeinoministeriössä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevissa
hankkeissa
(Ydinlaitoksia koskevien YVA-menettelyjen henkilörekisterin tietosuojaseloste)
Työ- ja elinkeinoministeriölle osoitetut lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Lausuntopalvelu.fi-palvelun rekisteriseloste on
saatavilla osoitteesta: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Home/PrivacyPolicy.

1. Rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjä:
Työ- ja elinkeinoministeriö (y-tunnus: 2160307-0) PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin: 029 516001, sähköposti: kirjaamo@tem.fi
Rekisterin yhteyshenkilö:
Työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto, ydinenergia ja polttoaineet -ryhmä
Tietosuojavastaava:
tietosuojavastaava(at)tem.fi

2. Rekisteröidyt
Työ- ja elinkeinoministeriön henkilörekisteriin, jossa on ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitettuja
ydinlaitoksia koskevia hankkeita koskevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA)
käsiteltäviä henkilötietoja, eli ydinlaitoksia koskevien YVA-menettelyjen henkilörekisteriin rekisteröidään mainittuihin hankkeisiin liittyviä lausuntoja tai mielipiteitä työ- ja elinkeinoministeriölle
toimittaneet henkilöt.
YVA-menettelyillä tarkoitetaan tässä selosteessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisia menettelyjä, joissa työ- ja elinkeinoministeriö toimii yhteysviranomaisena tai toimivaltaisena viranomaisena.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamisen ja rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämisen perusteella.
Henkilötietoja käsitellään mielipiteen tai lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle toimittaneiden
henkilöiden tunnistamiseksi.
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4. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Ydinlaitoksia koskevien YVA-menettelyjen henkilörekisteri sisältää yksityisten henkilöiden tietoja
sekä organisaatiotietoja:
• etu- ja sukunimi
• mahdollinen organisaatiotieto
• mahdollinen yhteystieto, kuten osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.
Rekisteri sisältää vain mielipiteen tai lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle toimittaneilta henkilöiltä itseltään saatuja tietoja.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joista kuitenkin voidaan poiketa ja/tai joita voidaan rajoittaa
soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rajoittaminen ja poikkeaminen tarkistetaan tapauskohtaisesti.
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 rekisterinpitäjälle.
• rajoittaa käsittelyä. Jos rekisteröity on ilmoittanut, että hänen tietonsa ovat virheellisiä, on
rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
• 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. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi.

6. Tietojen luovuttaminen sekä henkilötietojen julkisuus
Työ- ja elinkeinoministeriö ei myy eikä vuokraa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö toimittaa yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä sille toimitetut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta
vastaavalle.
Työ- ja elinkeinoministeriö voi luovuttaa tietoja EU:n sisällä varmistaakseen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999; julkisuuslaki) säädettyjen velvoitteiden toteutumisen.
Tietojen luovuttaminen tapahtuu julkisuuslain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön perusteella, ja siitä päättää sekä luovutukset toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö.
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7. Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin, olemassaolo
Automaattista päätöksentekoa tai sellaista profilointia, johon liittyisi vaikutuksiltaan merkittävää
päätöksentekoa tai sellaista päätöksentekoa, jolla on henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia, ei tehdä.

8. Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään teknisesti ja organisatorisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoon rajataan kiinteistön pääsyoikeuksin ja turvatoimenpitein. Lisäksi pääsy tietojärjestelmiin rajataan mm. palomuurein ja teknisin turvakeinoin. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joilla on tarve käsitellä
tietoja työtehtäviensä toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.
Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen
kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopimuksiin perustuvien velvollisuuksien noudattamiseksi.
Tietojen säilyttämisessä arkistotoimen tarkoituksia varten noudatetaan tietosuojalainsäädännön
ohella arkistolakia (831/1994) ja valtioneuvoston yhteistä tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS) ja niiden mukaisia säilytysaikoja. TOS:n mukaan YVA-menettelyssä käsiteltävät asiakirjat ovat arkistossa ikuisesti säilytettäviä.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa rekisterinpitäjänä rekisterissä olevista henkilötiedoista.
Henkilötietoja voivat käsitellä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyviä tehtäviä hoitavat
työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet.
Lisäksi henkilötietoja voivat tarvittaessa käsitellä kolmantena osapuolena työ- ja elinkeinoministeriön teknisten sovellusten ylläpidon vastuuhenkilöt. Henkilötietojen käsittelystä kolmansien
osapuolien kanssa on sovittu erikseen tietojenkäsittelysopimuksilla.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan kuitenkin siirtää, jos tämä on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoituksen asianmukaiseksi ja kustannustehokkaaksi toteuttamiseksi esim. järjestelmän toimittajaan liittyvistä teknisistä
syistä. Tällainen siirto toteutetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan
lainsäädännön mukaisesti. Jos saatavilla ei ole komission päätöstä alueen tietosuojan riittävyydestä,
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voidaan käyttää esim. komission vakiosopimuslausekkeita takaamaan siirron turvallisuus. Jos komission päätös tietosuojan riittävyydestä on olemassa, päätökseen voidaan turvata.

