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Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tietosuojailmoitus rekisteröidylle  

Fiona-etäkäyttöympäristössä tutkija-aineistojen käytössä käsiteltävät 
henkilötiedot 
 

1 Yleistä 

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

artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). Tämä ilmoitus annetaan 

rekisteröidylle henkilötietoja kerättäessä. 

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 Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava  

Sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava@gov.fi 

Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

Henkilötietoja käsitellään koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan 

suunnitteluun ja vaikutusarviointiin. 

5 Henkilötietojen käsittelyperuste 

Henkilötietojen käsittelyperusteena ovat: 
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- Eduskunnan tietojensaantioikeus (perustuslain 47 §) 

- Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)  

- Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010)  

- Oikeusministeriön ohje säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista 

Näiden nojalla henkilötietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.   

6 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät: 

- Suomessa väestöön kuuluvat henkilöt vuodesta 1987 

- Tulorekisterin suoritusten maksajat ja tulonsaajat. 

- Toisen ja kolmannen asteen opiskelijat 

- Tutkinnon suorittaneet henkilöt 

- Ylioppilaskirjoituksiin osallistuneet henkilöt 

- Toisen ja kolmannen asteen koulutukseen hakeneet henkilöt 

- Työnhakijat ja työntekijät 

- Lastenhoidon tukia ja opintotukea saaneet henkilöt 

- Aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendin saaneet henkilöt  

- Yritysrekisterin yritykset ja niiden osakkaat 

 

Henkilötietoryhmät pitävät sisällään seuraavia tietoja: 

- Demografisia tietoja, pääasiallista toimintaa ja työssäkäyntiä kuvaavia tietoja 

- Tulotietoja 

- Asuntokunta- ja perhetietoja 

- Koulutus- ja oppilaitostietoja 

- Koulutukseen hakutietoja 

- Työnhakuun liittyviä tietoja 

- Yritysten perustietoja (liikevaihto, henkilöstömäärä) ja saatuja yritystukia 

 

Henkilötietoryhmät eivät sisällä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja. 
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7 Henkilötietojen lähteet silloin, kun tietoja ei ole saatu 

henkilöltä itseltään 

Henkilötiedot on koostettu erilaisista viranomaisrekistereistä.  Käsittelyä varten ei ole 

kerätty uusia henkilötietoja, vaan käsittelyn kohteena on muiden viranomaisten 

keräämiä henkilötietoja. 

 

Tilastokeskuksen aineistot: FOLK-perus, FOLK-tulo, FOLK-työssäkäynti, FOLK-jakso, 

FOLK-perhe, FOLK-lapsi-vanhemmat, FOLK-muutto, TAX_INCOMES, TAX_BENEFIT, 

EDUC_VIRTA, EDUC_OPISK, EDUC_TYHR, EDUC_TREK, EDUC_YTL, 

korkeakoulujen hakurekisterin tiedot, FIRM_ENTER, FIRM_VAT, FIRM_SUBSID, 

FLOWN_OWNER, STA_GRANT (saatuja apurahoja koskeva erillisaineisto), sekä 

opintotuen ja pienten lasten hoidon tukien poiminta tulonjakotilastosta. 

  

Työ- ja elinkeinoministeriö: TEM_Työnhaku-aineisto. 

 

Verohallinto: koulutusvähennystä koskeva yritystason aineisto. 

 

Työllisyysrahasto: aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendiä koskeva henkilötason 

aineisto sekä koulutusvähennystä koskeva yritystason aineisto.  

8 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat 

Henkilötietojen käsittelijä: Tilastokeskus. 

9 Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai 

kansainväliselle järjestölle 

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

10 Henkilötietojen säilyttämisajat 

Henkilötietoja käytetään niin kauan kuin käyttötarkoitus edellyttää, kuitenkin enintään 

aineistojen käyttölupien voimassaoloajan ajan. 
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11 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.  

12 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin, joilla olisi 

vaikutuksia rekisteröityjen oikeuksiin tai vapauksiin nähden.  

13 Henkilötietojen suojaaminen 

Henkilötietoja käytetään Tilastokeskuksen etäkäyttöympäristössä niin, että aineiston 

suorat tunnisteet on korvattu merkkijonoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä 

edellyttää niitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. 


