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1. REKISTERINPITÄJÄ 

 

 Oikeudenkäyntiavustajalautakunta 

PL 25, 00023 Valtioneuvosto  

029 56 43411 ja 029 56 43412 

 oikeudenkayntiavustajaltk@oikeus.fi 

 

2. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSHENKILÖ 

 

Maarit Hellgren 

Osastosihteeri 

029 56 43411 

maarit.hellgren@om.fi 

 

3. TIETOSUOJAVASTAAVA 

  

Iitu Viertola 

Ma. oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

029 56 43412 

iitu.viertola@om.fi 

4. KÄSITTELYTOIMIEN KOKONAISUUS 

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkaisutoiminnan piiriin ja henkilöstöön kuulu-

mattomien henkilöiden henkilötietojen käsittelemisen kokonaisuus. 

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUDELLINEN PERUSTE 

 

Rekisteriin on talletettu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan mukai-

sesti rekisterinpitäjän lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi vaa-

dittavat tiedot. 

 

Rekisteriin talletetaan ja siinä käsitellään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen muun mu-

assa uusien työntekijöiden rekrytoinnin hoitamiseksi. 

 

6. KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ TAI RYHMISTÄ JA KÄSITELTÄVISTÄ 

HENKILÖTIETORYHMISTÄ  

 

Rekisteröityjen ryhmiä ovat viranhakijat, palkkionsaajat, ulkopuoliset matkustajat, vie-

raat, tietopyyntöjen tekijät, rekisteröidyn oikeuksia koskevien kyselyiden tekijät (art. 

15), myyntilaskuasiakkaat ja ostolaskujen toimittajat tai edunsaajat. 



Lautakunnan keräämät henkilötiedot voidaan jaotella seuraaviin henkilötietoryhmiin. 

 

Henkilön yksilöintitiedot: 

Henkilön nimi, virkanimike, syntymäaika, henkilötunnus, postiosoite, sähköposti-

osoite, puhelinnumero, pankkitiedot, kansalaisuus, äidinkieli ja sukupuoli. 

 

Viranhakijatiedot: 

Henkilön nimi, syntymäaika, sukupuoli, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 

koulutustiedot, työkokemustiedot, kielitaito sekä muut hakijan hakemuksensa tueksi 

toimittamat tiedot kuten nimikirjanote, ansioluettelo, tutkintotodistukset, työtodistuk-

set ja hakijan ilmoittamat suosittelijat. 

 

Maksatustiedot: 

Palkkiot, matkakorvaukset ja myynti- ja ostolaskutiedot. 

 

Muut tiedot: 

Tilaisuuksien osallistujatiedot ja matkatiedot. 

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

 

Henkilötiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään. 

 

8. VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT, JOILLE HENKILÖTIETOJA ON LUOVUTETTU 

TAI LUOVUTETAAN SÄÄNNÖNMUKAISESTI  

 

Tietoja voidaan luovuttaa tai ulkoistaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön vel-

voittamissa ja sallimissa rajoissa. 

 

Lisäksi hakemusasiakirjat ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 

(JulkL, 621/1999) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan nähtäväksi pyydettä-

essä. Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 § ja 16 §:n edellytysten 

mukaisesti. Salassa pidettäviä tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain 1) asian-

omaisen suostumuksella, 2) asianosaiselle tai 3) lakiin perustuvan oikeuden nojalla. 

 

Tahot, jotka käsittelevät tietoja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan lukuun eli joille 

tietojen käsittely on ulkoistettu: 

- Oikeusministeriön oikeushallinto-osasto ja hallintoyksikkö  

- Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet  

 

9. KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE SUORITET-

TUJEN HENKILÖTIETOJEN SIIRTOJEN RYHMÄT  

 

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle. 

 

10. TIETOJEN SÄILYTYSAJAT 

 

Henkilötietojen säilytysajat on määritelty oikeudenkäyntiavustajalautakunnan arkis-

tonmuodostussuunnitelmassa.  



Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilytysaikaa ei ole rajoitettu. Määräajan säilytet-

tävät asiakirjat säilytetään oikeudenkäyntiavustajalautakunnan arkistonmuodostus-

suunnitelman mukaisesti ja hävitetään määräajan päätyttyä. 
 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

ja saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään 

tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy hen-

kilötietoihin. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada EU:n yleisen tieto-

suoja-asetuksen (679/2016) 15 artiklassa mainitut tiedot.  

 

Sen, joka haluaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa mainitut itseään kos-

kevat tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle siten, että rekiste-

röidyn henkilöllisyys voidaan tunnistaa. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivy-

tystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot EU:n yleisen tieto-

suoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti. 

 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koske-

vat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin EU:n yleisen tieto-

suoja-asetuksen (679/2016) 17 artiklan mukaisista vaatimuksista täyttyy. Rekiste-

röidyllä on niin ikään oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos ky-

seessä on jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 18 artiklassa mainituista 

asioista.  

 

12. OIKEUS TEHDÄ KANTELU VALVONTAVIRANOMAISELLE 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-

soo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tieto-

suoja-asetusta (678/2016). 

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

Puhelinvaihde: 029 56 66700  

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
 


