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Oikeusrekisterikeskus 

PL 157 (Wetterhoffinkatu 2) 

13101 Hämeenlinna 

029 56 6531 

oikeusrekisterikeskus@om.fi, www.oikeusrekisterikeskus.fi 

Tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016 13, 14 ja 30 artikla 

1. Rekisterinpitäjä 

Oikeusrekisterikeskus 
Postiosoite: PL 157, 13101 HÄMEENLINNA 
Käyntiosoite: Wetterhoffinkatu 2, 13100 HÄMEENLINNA 
029 56 65631 
oikeusrekisterikeskus@om.fi     

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö 

Minna Bagge 
Suunnittelija 
050 5673440 
minna.bagge@om.fi 

3. Tietosuojavastaava 

Petteri Jartti (sij. Virpi Lyytikäinen) 
ork_tietosuoja@om.fi 

4. Rekisterin nimi 

Oikeusrekisterikeskuksen talouden suunnittelun ja seurannan tietojärjestelmä (Kompassi) 

5. Henkilötietojen tarkoitus ja oikeudellinen peruste 

Oikeusrekisterikeskuksen talouden suunnittelu ja seuranta 

(Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1030/1999) 5 §) 

6. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja käsiteltävistä henkilötietoryhmistä 

1. Järjestelmän käyttöä varten vaadittavat käyttövaltuustiedot: etu- ja sukunimi, 
virkasähköpostiosoite, käyttöoikeuden alku- ja loppumispäivämäärä, käyttäjärooli  

2. Budjentointia ja seurantaa varten vaadittavat tiedot: Henkilöstöhallintoasioiden rekisterin 
”Kieku” henkilönumero, etunimi, sukunimi, palkkatiedot 

Oikeusrekisterikeskuksen hallinnollinen diaari ei sisällä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia 
tietoja. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Käyttövaltuustiedot kerätään rekisteröidyn esimiehen tai talouspäällikön tekemän käyttö-
oikeuspyynnön perusteella.  

8. Vastaanottajat, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan 

Oikeusrekisterikeskuksen talouden suunnittelun ja seurannan järjestelmästä ei luovuteta 
säännönmukaisesti tietoja.  
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Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja 
sallimissa rajoissa tai rekisterinpitäjän suostumuksella. Käyttövaltuuksiin liittyviä henkilö-
tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eteenpäin. 

9. Kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille suoritettujen henkilötietojen siirtojen ryhmät  

Oikeusrekisterikeskuksen talouden suunnittelun ja seurannan järjestelmästä ei luovuteta 
tietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. 

10. Tietojen säilytysajat 

Käyttäjärekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat lainsäädäntöön, jossa 
määritellään kirjanpitoaineiston säilytysajat. Henkilötietoja säilytysaika on korkeintaan yhtä 
pitkä kuin aineiston, jota rekisteröity on käsitellyt.  

11. Profilointi 

Oikeusrekisterikeskuksen talouden suunnittelun ja seurannan järjestelmän tietoja ei käytetä 
profilointiin. 

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet sekä kuvaus teknisistä ja organisatorisista 
turvatoimista 

A. Manuaalinen aineisto  

Manuaalinen aineisto käsitellään koulutetun henkilökunnan toimesta tietojen suojaustasoa 
vastaavassa lukituissa tiloissa. Kaikista Oikeusrekisterikeskuksen henkilöistä on tehty 
suojelupoliisin toimesta vähintään perusmuotoinen turvallisuusselvitys  

B. Digitaalisesti käsiteltävät aineistot  

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus 
perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen 
fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuus-
kopiointiin. Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella. Pääsy 
järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin. Laitetilat ja tiedot sijaitsevat 
fyysisesti Suomessa. Toiminnan asianmukaisuuden valvomiseksi käytetään hallinnollisia 
kontrolleja 

13. Rekisteröidyn oikeudet 

13.1 Rekisteröidyn tarkastusoikeus  

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016 15 artikla) 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus 
saada pääsy henkilötietoihin. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 15 artiklassa mainitut tiedot.  

Sen, joka haluaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa mainitut itseään koskevat 
tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle siten, että rekisteröidyn 
henkilöllisyys voidaan tunnistaa. 
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13.2 Tietojen oikaiseminen, poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen  

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016 16-18 artiklat) 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä 
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
16 artiklan mukaisesti. 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat 
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (EU) 679/2016 17 artiklan mukaisista vaatimuksista täyttyy. Rekisteröidyllä on niin 
ikään oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on jokin EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 18 artiklassa mainituista asioista.  

Rekisteröity voi saattaa oikaisemista, poistamista tai rajoittamista koskevan vaatimuksen 
vireille hallintolain (434/2003) asian vireillepanosäännöksiä noudattaen. 

14. Oikeus tehdä toimenpidepyyntö valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä toimenpidepyyntö valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-
asetusta (EU) 679/2016. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs, 00520 HELSINKI 
Postiosoite: PL 800, 00521 HELSINKI 
Puhelinnumero: 029 56 66700 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 


