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Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tietosuojailmoitus rekisteröidylle  

Palkkionmaksun yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot 
 

1 Yleistä 

Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 ja 14 

artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). 

2 Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Opetus- ja kulttuuriministeriö  

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 b, Helsinki  

Postiosoite: PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO  

Sähköpostiosoite: kirjaamo.okm@gov.fi 

Puh. 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde) 

3 Yhteisrekisterinpitäjä 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet 

Osoite: Kauppakatu 40, 80100 JOENSUU 

Puh. 02955 62000 (vaihde) 

 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon keskus Palkeet toimii yhteisrekisterinpitäjänä 

omistamissaan tietojärjestelmissä olevien tietojen osalta tuottaessaan valtion talous- ja 

henkilöstöhallinnon tehtäviä ja palveluja (esim. Kieku-järjestelmä). 

4 Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava  

Sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava@gov.fi 

Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO 
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5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste 

Rekisteriin talletetaan ja siinä käsitellään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen ulkopuoliselle 

palkkionsaajalle tai OKM:n virkamiehelle tapahtuvan palkkionmaksun hoitamiseksi. 

Palkkionmaksua koskevien työnantajavelvollisuuksien hoitamiseksi ylläpidetään 

seuraavia rekistereitä, jotka sisältävät henkilötietoja: 

- Palkkiolaskulomakkeet liitteineen (verokortti, palkkion perusteena oleva sopimus) 

- Talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmä 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu mm. seuraaviin lakeihin ja säädöksiin: 

- ennakkoperintälaki (1118/1996) 

- virkamieslaki (750/1994) 

- työsopimuslaki (55/2001) 

 

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen 

velvoitteen noudattamiseen (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artiklan 1 kohdan c-

alakohta). 

6 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

Käsiteltävät henkilötiedot:  

henkilön nimi, henkilötunnus, postiosoite, pankkitiedot, verotiedot, kansalaisuus, 

sukupuoli. 

7 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat 

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 

Palkeet. 

 

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja 

sallimissa rajoissa tai rekisterinpitäjän suostumuksella. Tietoja luovutetaan 

säännöllisesti rahalaitoksille palkkio- ja palkanmaksutietojen muodossa, Kevalle, 

Kelalle, Verohallinnolle ja ulosottoviranomaisille. 
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8 Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai 

kansainväliselle järjestölle 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 

9 Henkilötietojen säilyttämisajat 

Palkkionmaksuun liittyvien palkkiolaskulomakkeiden ja liitteiden (verokortti, palkkion 

perusteena oleva sopimus) säilytysaika on 10 vuotta. 

10 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö hänen 

henkilötietojaan.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää 

- itseään koskevat henkilötiedot  

- rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot 

- henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, 

rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.  

11 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin, joilla olisi 

vaikutuksia rekisteröityjen oikeuksiin tai vapauksiin nähden.  

12 Henkilötietojen suojaaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja 

organisatoriset toimet sekä edellyttää niitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. 


