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Kuvaus henkilötietojen käsittelystä ARTEMIS-arvioinnin yhteydessä 

ARTEMIS-arvioinnissa arvioidaan Suomen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon 
tilannetta. Arviointi toteutetaan siten, että se täyttää Euroopan unionin direktiivin 2011/70/Euratom 
14.3 artiklan ja ydinenergialain (990/1987) 54 a §:n vaatimukset itsearvioinnista ja vertaisarvioinnista. 
Arviointi suoritetaan kansainvälisen atomienergiayhteisö IAEA:n ns. ARTEMIS-arviointityökalun 
avulla. 

1. Rekisterin pitäjä, yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava  

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

2. Rekisteröidyt 

ARTEMIS-arvioinnin rekisteriin rekisteröidään itsearviointi- ja vertaisarviointitilaisuuksiin osallistuvat 
sekä muut arvioinnin järjestämiseen osallistuvat henkilöt.  
 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella ARTEMIS-arviointiin kuuluvan itsearvioinnin ja 
vertaisarvioinnin järjestämistä varten.  
 
Mikäli rekisteröity ei toimita tarvittavia tietoja, työ- ja elinkeinoministeriö ei voi kutsua henkilöä arvioin-
titilaisuuksiin tai tehdä henkilölle tarvittavia matkavarauksia tilaisuuksiin osallistumiseksi.   
 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat esimerkiksi seuraavat: 

 yhteydenpito henkilöihin esimerkiksi sähköpostitse ja puhelimitse 

 kokouskutsujen ja muun arviointiin liittyvän aineiston toimittaminen 

 pääsyoikeuden antaminen Valtorin yhteistyöpalvelu Tiimeriin 

 kulkuoikeuden antaminen käytettävään kokoustilaan tai vierailtavaan laitokseen 

 matkavarausten tekeminen 
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4. Rekisteriin tallennettavat tiedot 

ARTEMIS-arvioinnin henkilörekisteri sisältää yritysten tai muiden organisaatioiden tietoja, yritysten tai 
organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja sekä yksityisten ihmisten tietoja: 

 etu- ja sukunimi ml. passissa olevat nimet, jos eri, jos henkilölle tehdään matkavaraus  

 sähköpostiosoite 

 matkapuhelinnumero 

 tehtävänimike 

 organisaation nimi ja yhteystiedot 

 syntymäaika, jos henkilölle tehdään matkavaraus 

 henkilökortin/passin numero, jos henkilölle tehdään matkavaraus 

 asuinpaikka tai muu lähtö- ja paluupaikka, jos henkilölle tehdään matkavaraus 
 
Tietojen keräämisessä voidaan käyttää erilaisia teknisiä järjestelmiä, kuten Webropol ja sähköposti. 
 
Lähtökohtaisesti tiedot kerätään osallistujan organisaatiolta, osallistujalta itseltään tai kansainväliseltä 
atomienergiajärjestö IAEA:lta osallistumisilmoituksen yhteydessä.   
 

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 yk-
silöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheellinen ja miten sitä tulisi muut-
taa. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö tulee suorittaa 
kirjallisena rekisterinpitäjälle. 

 rajoittaa käsittelyä. Jos rekisteröity on ilmoittanut, että hänen tietonsa ovat virheellisiä, on re-
kisteröidyllä oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys 
on varmistettu. 

 perua suostumus. Käsiteltäessä henkilötietoja suostumuksen perusteella on rekisteröidyllä oi-
keus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus, jonka jälkeen henkilötietoja ei käsi-
tellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. 

 pyytää tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään kos-
kevan henkilötiedon poistamista.  

 tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilö-
tietojen käsittely ei ole asianmukaista. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuoja-
valtuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi. 

 

6. Tietojen myyminen ja vuokraaminen sekä henkilötietojen julkisuus 

Työ- ja elinkeinoministeriö ei myy eikä vuokraa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Työ- ja elin-
keinoministeriö voi luovuttaa tietoja EU:n sisällä varmistaakseen julkisuuslaissa (621/1999) säädetty-
jen 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. 

7. Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin, olemassaolo 

Automaattista päätöksentekoa tai sellaista profilointia, johon liittyisi vaikutuksiltaan merkittävää pää-
töksentekoa tai sellaista päätöksentekoa, jolla on henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia, ei tehdä. 

http://www.tietosuoja.fi/
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8. Tietojen säilyttäminen 

Tietoja säilytetään teknisesti ja organisatorisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoon rajataan kiinteis-
tön pääsyoikeuksin ja turvatoimenpitein. Lisäksi pääsy tietojärjestelmiin rajataan mm. palomuurein ja 
teknisin turvakeinoin. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joilla on tarve käsitellä tietoja työ-
tehtäviensä toteuttamiseksi. Henkilöt ovat salassapitovelvollisia. 
 
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten 
kannalta. Tämän jälkeen tiedot poistetaan. 
 
Tietojen säilyttämisessä arkistotoimen tarkoituksia varten noudatetaan tietosuojalainsäädännön 
ohella arkistolakia (831/1994) ja valtioneuvoston yhteistä tiedonohjaussuunnitelmaa ja niiden mukai-
sia säilytysaikoja. 
 

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa rekisterinpitäjänä rekisterissä olevista henkilötiedoista. 
 
Henkilötietoja voivat käsitellä ARTEMIS-arvioinnin järjestelyihin liittyviä tehtäviä hoitavat työ- ja elin-
keinoministeriön virkamiehet ja valtioneuvoston kirjaamon henkilöstö. Lisäksi yhteydenpidon yhtey-
dessä sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot voivat tulla muiden arviointiin osallistuvien tietoon. 
 

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 asianmu-
kaiseksi ja kustannustehokkaaksi toteuttamiseksi esim. järjestelmän toimittajaan liittyvistä teknisistä 
syistä. Tällainen siirto toteutetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädän-
nön mukaisesti. Jos saatavilla ei ole komission päätöstä alueen tietosuojan riittävyydestä, voidaan 
käyttää esim. komission vakiosopimuslausekkeita takaamaan siirron turvallisuus. Jos komission pää-
tös tietosuojan riittävyydestä on olemassa, päätökseen voidaan turvata. 


