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TIETOSUOJASELOSTE 
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§ 

1. Rekisterinpitäjä Nimi 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Osoite 
PL 33, 00023 Valtioneuvosto 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. 0295 16001, kirjaamo@stm.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koske-
vissa asioissa  
 

Nimi 
Viestintäyksikkö, viestintäsuunnittelija Nina Palin,  
puh. 02951 63141, nina.palin@stm.fi, aineistopankki@stm.fi 
Osoite 
PL 33, 00023 Valtioneuvosto 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
Tietosuojavastaava Lassi Kauttonen, stmtietosuojavastaava(at)stm.fi 
 

3. Rekisterin nimi 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön aineistopankki 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käytetään  
a. aineistopankin käyttäjien tunnistamiseksi ja käyttöoikeuksien määrittelyyn. Ai-
neistopankin käyttäjiksi hyväksytään vain henkilöt, joilla on tarkoituksenmukainen 
suhde sosiaali- ja terveysministeriöön ja aineistopankissa olevan materiaalin käyt-
töön. Henkilötietoihin on pääsy (luku- ja muokkausoikeus) ylläpito-oikeudet sisäl-
tävillä tunnuksilla, jotka on annettu sosiaali- ja terveysministeriössä yhdellä henki-
löllä. Lisäksi järjestelmän omistajalla (toimittajalla) on pääsy henkilötietoihin. 
b. sosiaali- ja terveysministeriön virkahenkilöistä otettujen valokuvien yksi-
löimiseen, säilytykseen ja jakamiseen. Henkilötietoihin on pääsy kaikilla sosiaali- 
ja terveysministeriön virkahenkilöillä intranetin kautta sekä niillä aineistopankkiin 
rekisteröityneillä henkilöillä, joilla on peruskäyttäjän tai yhteistyökumppanin käytt-
töoikeudet. Muokkausoikeus on vain ylläpitotunnuksilla. 
 
Tietojen käsittely perustuu suostumukseen, joka annetaan rekisteröitymisen yh-
teydessä.  
 
 

5. Rekisterin tietosisältö a. Rekisteröidystä henkilöistä tallennetaan nimi, työnantajan nimi (organisaatio), 
tehtävä, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite. Lisäksi käyttäjä ilmoittaa, mihin 
tarkoitukseen aineistopankkia käyttää. Tietoja säilytetään aineistopankin käytön 
tarpeen mukaan. Käyttäjärekisteri käydään läpi säännöllisesti.  
b. Henkilöstä tallennetaan nimi ja valokuva(t). Kuvat säilytetään niin kauan kuin 
henkilö on virassa sosiaali- ja terveysministeriössä tai pyytää kuviaan poistetta-
vaksi esim. niiden vanhentumisen perusteella. 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

a. Tiedot kerätään rekisteröitymisen yhteydessä.  
b. Tiedot kerätään kuvauksen yhteydessä. Kuvauksessa kuvattava henkilö on vir-
kamiehen roolissa. 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovu-
tukset 

a. Rekisteröityneiden käyttäjien tietoja ei luovuteta eteenpäin.  
b. Virkahenkilöiden kuvia nimitietoineen luovutetaan kolmansille osapuolille, kuten 
median ja seminaarijärjestäjien käyttöön. Kuvat ovat virkakäyttöön, joka tarkoittaa 
sitä, että ilmoittautuessaan kuvaukseen, henkilö suostuu siihen, että kuvia luovu-
tetaan eteenpäin. 

8. Säännönmukaiset tietojen luovu-
tukset ja tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolella 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin. 
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen) 
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään 
sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti. 
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B. ATK:lla käsiteltävät tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön 
valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus) 
Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on 
salassapitovelvollisuus. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on 
suojattu teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa ti-
lassa. 

10. Tarkastusoikeus HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tie-
tonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle osoitteeseen kir-
jaamo@stm.fi. 

11. Tiedon korjaamisoikeus HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään 
koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle ta-
holle osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. 

12. Muut mahdolliset oikeudet Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä 
ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henki-
lömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

13. Evästeiden käyttö Evästeistä informoiminen 
Uuden 1.9.2004 voimaan tulleen sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 7 
§:n mukaan myös mahdollisesta evästeiden (cookies) käyttämisestä on informoi-
tava verkkopalvelun yhteydessä. 
Laki sisältää informointivelvollisuudelle kuitenkin myös poikkeuksen: siinä tapauk-
sessa, jossa evästeiden ainoana tarkoituksena on teknisesti helpottaa palvelun 
käyttöä tai jos käyttäjä on nimenomaan pyytänyt evästeiden käyttöön perustuvaa 
palvelua, evästeistä ei tarvitse tiedottaa. 
Jos evästeitä käytetään muusta kuin yllä mainitusta syystä, voi sen kirjoittaa tä-
hän esimerkiksi seuraavalla tavalla:  
”Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyt-
täjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollis-
taa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, hel-
pottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätie-
don laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti paranta-
maan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tie-
dostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöi-
tyjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.  
 
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja 
tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toimin-
non poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman 
”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suo-
jaus”. 
 
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joiden-
kin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimi-
selle.” 
 
 

 
 
 


