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1 Rekisterin nimi 
 

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri 

2 
Rekisterinpitäjä 

Nimi  
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Osoite 
Porkkalankatu 1, 00101 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. 09 4321, kirjaamo@vtv.fi 

2 
Yhteyshenkilö  
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Jenni Leppälahti 
Osoite 
Porkkalankatu 1, 00101 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
kirjaamo@vtv.fi 

3 
Tietosuojavas-
taava 

Tietosuojavastaava 
Tuomo Salminen 
Osoite 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
tietosuojavastaava@vtv.fi 

4 
Henkilötietojen  
käsittelyn 
tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen viranomaistehtävissä sekä 
muussa yhteydenpidossa asiakkaisiin ja sidosryhmiin. 
 
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: 
• Asiakas- ja sidosryhmäyhteydenpito ja asiakas- ja sidosryhmätietojen käsittely viranomaispalve-
luissa 
• Asiakas- ja sidosryhmäkontaktit ja palautteisiin vastaaminen 
• Tilausten ja laskutuksen hoitaminen 
• Palveluista ja tapahtumista tiedottaminen 
• Uutiskirjeiden ja julkaisujen lähettäminen 
• Asiakas- ja sidosryhmätutkimukset 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja: 
 
• Nimi, tehtävänimike ja tarpeelliset yhteys- ja organisaatiotiedot 
• Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten kysymys, palaute tai kuvaus asioinnin syystä 
• Tiedon käsittelyyn liittyviä muita tietoja, kuten asiointihistoriatiedot 
 

6 
Säännönmukaiset  
tietolähteet 

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: 
• Valtiontalouden tarkastuviraston henkilöstöhallinnolta 
• Suoraan henkilöstöltä 
 

7 
Tietojen 
vastaanottajat 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin. 

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin. 
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9  
Henkilötietojen 
säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista 
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän 
tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää 
tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun 
niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.  
 

10  
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 
 

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmiste-
taan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.  

11 
Oikeus tietojen 
tarkastamiseen ja 
oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- 
tai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö tietosuojavastaavalle. 

12 
Oikeus tietojen 
poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä 
edellyttäen, että 
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä 

muutoin käsiteltiin; 
• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta 

laillista perustetta; 
• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai  
• henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisää-

teisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 

13 
Oikeus käsittelyn 
rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos  
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; 
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan 

niiden käytön rajoittamista; 
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity 

tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 

14 
Oikeus peruuttaa 
suostumus 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikutta-
matta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 

15 
Oikeus siirtää  
tiedot järjestel- 
mästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitä-
jälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset 
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

16 
Oikeus tehdä  
valitus valvonta- 
viranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä kos-
kevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 
 
 

 


