HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN
KANSLIASSA
Henkilötietojen käsittelyn perusta
Henkilötietojen käsittelyyn eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa sovelletaan EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta ja sitä täsmentävää ja täydentävää tietosuojalakia (1050/2018) sekä
rikosasioiden tietosuojalakia (1054/2018) siltä osin, kun kyse on rikokseen liittyvästä syyttäjän
toiminnasta.
Henkilötietojen käsittely oikeusasiamiehen kansliassa liittyy oikeusasiamiehelle perustuslaissa
ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa (197/2002) säädettyihin
laillisuusvalvontatehtäviin sekä oikeusasiamiehen kanslian yleis-, henkilöstö- ja
taloushallintoon.
Oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnassa henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi). Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevan käsittelyn
oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan g alakohta (käsittely on tarpeen
tärkeää yleistä etua koskevasta syystä) ja tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 2 kohta.
Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on
tietosuoja-asetuksen 10 artikla ja tietosuojalain 7 §:n 1 momentin 2 kohta.
Käsiteltävät tiedot
Oikeusasiamiehen kanslian asianhallintajärjestelmään tallennetaan käsiteltävinä olevien
asioiden seurantaa ja käsittelemistä varten tarpeelliset tiedot, yksilöintitiedot oikeusasiamiehen
kansliaan toimitetuista ja oikeusasiamiehen kansliassa laadituista asiakirjoista sekä
oikeusasiamiehen kansliaan toimitetut sähköiset asiakirjat ja oikeusasiamiehen kansliassa
laaditut asiakirjat (ks. lähemmin Seloste käsittelytoimista 2018).
Kanteluista kirjataan asianumero, kantelun tekijän tai muun lähettäjän nimi ja yhteystiedot,
päiväys ja saapumispäivä, kantelun kohteen nimi, otsikkotasoinen kuvaus kantelun sisällöstä,
asian esittelijä ja ratkaisija, valmisteluvaiheet asiakirjoineen sekä ratkaisu.
Kantelijasta tallennetaan oikeusasiamiehen kanslian asianhallintajärjestelmän
kontaktitietorekisteriin hänen nimensä ja hänen ilmoittamansa yhteystiedot. Tarvittaessa
luonnollisten henkilöiden ilmoittamat yhteystiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä
kanteluasian selvittämisen yhteydessä. Kantelijan oikeusasiamiehen kansliaan toimittama
kantelukirjoitus liitteineen voi sisältää mitä tahansa häntä koskevia henkilötietoja.
Laillisuusvalvonnan kohteena olevan luonnollisen henkilön nimeä ei yleensä tallenneta
oikeusasiamiehen kanslian asianhallintajärjestelmän kontaktitietorekisteriin. Kantelijan
oikeusasiamiehen kansliaan toimittama kantelukirjoitus voi sisältää mitä tahansa kantelun
kohteena olevaa luonnollista henkilöä koskevia henkilötietoja.

Kantelun tutkimisen kannalta tarpeettomia nimiä tai muita henkilötietoja ei merkitä
oikeusasiamiehen kanslian asianhallintajärjestelmään.
Oikeusasiamiehen verkkosivuilla kävijöistä ei kerätä eikä tallenneta henkilötietoja.
Tietojen käsittely
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian omat henkilötietojen käsittelytoimet rajoitetaan siihen,
mikä on tarpeellista viraston tehtävien suorittamiseksi. Henkilötietoja käsittelevät vain ne
viraston virkamiehet, jotka tarvitsevat niitä virkatehtäviensä suorittamiseksi. Lisäksi
oikeuskanslerinviraston kirjaamolla on pääsy eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian
asianhallintajärjestelmään tallennettuihin käsiteltävien asioiden seurantaa varten tarpeellisiin
tietoihin valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta
annetun lain (1224/1990) toimeenpanemiseksi.
Oikeusasiamiehen kanslian asianhallintajärjestelmään tallennettuja henkilötietoja ei siirretä
kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.
Oikeusasiamiehen kanslian asianhallintajärjestelmään tallennettujen asioiden seurantaa
varten tarpeelliset tiedot säilytetään pysyvästi. Oikeusasiamiehen kansliaan toimitetut ja
Oikeusasiamiehen kansliassa laaditut asiakirjat sekä niihin sisältyvät henkilötiedot säilytetään
oikeusasiamiehen kanslian arkistonmuodostussuunnitelmassa määrättyjen asiakirjojen
säilytysaikojen mukaisesti.
Rekisteröidyn oikeudet
Henkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään oikeusasiamiehen kanslian järjestelmissä, kutsutaan
rekisteröidyksi. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan oikeus saada
pääsy tietoihin, 16 artiklan mukaan oikeus tietojen oikaisemiseen ja 18 artiklan mukaan oikeus
käsittelyn rajoittamiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus kohdistaa pyyntönsä vain itseään koskeviin tietoihin.
Edellä tarkoitettuihin oikeuksiin perustuvat pyynnöt osoitetaan oikeusasiamiehen kanslialle.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian henkilötietojen käsittelyä valvoo eduskunnan
oikeusasiamies.
Lisätietoa
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian verkkosivulta (www.oikeusasiamies.fi/tietosuoja)
löytyvässä Seloste käsittelytoimista 2019 -asiakirjassa on kuvattu lähemmin muun muassa
käsiteltävien henkilötietojen sisältöä ja rekistereiden suojauksen periaatteita.
Yhteystiedot
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta, Helsinki
Puhelin: 09 432 3381 (kirjaamo)
Sähköposti: oikeusasiamies@eduskunta.fi

Rekisteriä käyttää myös kansliaan hallinnollisesti kuuluva Ihmisoikeuskeskus omien
tehtäviensä hoitamiseen rajattujen käyttöoikeuksiensa puitteissa.
Tietosuojavastaavan tehtäviä hoitaa apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen, jonka yhteystiedot
tietosuoja-asioissa ovat samat kuin kirjaamolla.

