
   
   1 

  
 26.11.2021 dnro ORK/241/2021   

                       

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) 2016/679 13, 14 ja 30 artikla 

1. Rekisterinpitäjä 

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

Osalle tiedoista rekisterinpitäjänä on myös Microsoft. Lisätietoja Microsoftin henkilötietojen 
käsittelystä: https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacy 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö 

Mika Kanervisto 
Erityisasiantuntija 
050 5626593 
mika.kanervisto@om.fi 

3. Tietosuojavastaava 

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

4. Rekisterin nimi 

Teams 

5. Henkilötietojen tarkoitus ja oikeudellinen peruste 

Oikeusrekisterikeskus käyttää Microsoft Teams -viestintäjärjestelmää viestintään sekä 
viraston sisällä että sidosryhmien kanssa. Viestintä kuuluu keskeisenä osana viraston 
lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. 

6. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja käsiteltävistä henkilötietoryhmistä 

Oikeushallinnon virkamiehistä tallennetaan seuraavat tiedot: 

• Azure AD:n yleiset pakolliset käyttäjätiedot (nimi, kieku-tunnus, maa, organisaatio, yksikkö, 

ryhmä, esimies, katuosoite, postinumero, gsm-numero, lankanumero, sähköposti, 

tehtävänimike) sekä virastojen/laitosten vapaaehtoiset omat kentät (mitä tahansa kenttiä) 

• Käyttäjän profiilikuva  

• Päätelaitteen yhteystiedot mobiilikäytössä rekisteröidyn suostumuksella 

• Teams-kalenterikutsut  

• Kanavat, joihin rekisteröity kuuluu 

• Puheluhistoria eli tiedot soitetuista ja vastaanotetuista puheluista, ei kuitenkaan sisältöä  

• Keskustelut eli rekisteröityjen kirjoittamat kommentit/viestit 

• Keskusteluissa/puheluissa jaetut tiedostot 
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• Kokoustallenteet 

• Puheviestit 

• Lokitiedot rekisteröityjen toiminnasta palvelussa  

• Tukipyynnöissä mahdollisesti näkyvät henkilötiedot 

Oikeushallinnon ulkopuolisista, kokouksiin ja tiimeihin osallistuvista tallennetaan seuraavat 
tiedot: 

• perustiedot, jotka he syöttävät kokoukseen liittyessä (nimi, sähköposti) 

• Keskustelut eli rekisteröityjen kirjoittamat kommentit/viestit 

• Keskusteluissa/puheluissa jaetut tiedostot 

• Kokoustallenteet 

• Lokitiedot 

Vianselvitystä, turvallisuuden varmistamista ja toiminnan monitorointia varten Microsoft 
tallentaa sekä oikeushallinnon virkamiehistä että ulkopuolisista Teams-käyttäjistä anonyymia 
mitta- ja käyttötietoa palvelun käytöstä, organisaation nimi voi näkyä. Lisäksi virhetiedot, 
joita kerätään esim. palvelun vakauteen, poikkeamiin ja suorituskykyyn liittyen, voivat 
sisältää yksilöiviä henkilötietoja kuten ip-osoitteen ja sessiotunnuksen. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Oikeushallinnon virkamiesten osalta tietolähteinä ovat Azure AD sekä rekisteröidyt itse. 

Ulkopuolisten Teams-käyttäjien osalta tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse. 

8. Vastaanottajat, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan 

Ei säännönmukaisia luovutuksia. Huom. Microsoft kuitenkin käsittelee osaa tiedoista rekiste-
rinpitäjänä. 

9. Kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille suoritettujen henkilötietojen siirtojen ryhmät  

Tiedot sijaitsevat EU/ETA-alueella, ja niitä käsitellään Suomesta.  

Vaikka tiedot sijaitsevat fyysisesti EU/ETA-alueella, Microsoft ja sen apukäsittelijät voivat 
käsitellä niitä globaalisti kaikista niistä maista, joissa niillä on toimintaa.  

Lisäksi on huomioitava, että Microsoft on yhdysvaltalainen toimija ja siten palvelussa 
sijaitsevat tiedot ovat Yhdysvaltojen tiedustelupalvelujen saatavilla Yhdysvaltojen 
lainsäädännön (FISA, EO) kautta niiden fyysisestä sijainnista riippumatta. 

10. Tietojen säilytysajat 

Azure AD:lta tulevat käyttäjätiedot, profiilikuva, kalenterikutsut, ja tieto kanavista joihin 
käyttäjä kuuluu, poistuvat 1kk työsuhteen päättymisen jälkeen. 

Kokousten/pikaviestinnän viestintähistoria (puhelutiedot, keskustelut, jaetut tiedostot, 
puheviestit) poistuvat kun kaikkien viestinnän osanottajien työsuhde on päättynyt.  

Tiimityötilojen keskustelut poistetaan, kun kyseinen tiimityösivu poistetaan. Tämän jälkeen 
tiedot ovat 93 päivää palautettavissa, jonka jälkeen ne tuhotaan lopullisesti. 

11. Profilointi 

Rekisterin tietoja ei käytetä profilointiin. 
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12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet sekä kuvaus teknisistä ja organisatorisista 
turvatoimista 

Rekisteri on toteutettu Internetissä sijaitsevana pilvipalveluna. Käsiteltävät tiedot on rajattu 
tarpeellisiin teknisesti ja käyttäjiä ohjeistamalla. Suojaus perustuu teknisiin kovennuksiin, 
palvelutuotannon prosesseihin, palvelinympäristöjen fyysisiin ja sähköisiin suojauksiin sekä 
tietoturvavalvomoon. Tietojenkäsittelystä on laadittu asianmukaiset sopimukset.       

13. Rekisteröidyn oikeudet 

13.1 Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

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

13.2 Tietojen oikaiseminen, poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen 

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 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) 2016/679 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) 2016/679 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) 2016/678. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

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


