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TIETOSUOJASELOSTE
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Nimi
1. Rekisterinpitäjä
Sosiaali- ja terveysministeriö
Osoite
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 0295 16001, kirjaamo@stm.fi
Nimi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskeSirpa Kemppinen
vissa asioissa
Osoite
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
STMtietosuojavastaava@)stm.fi
Asiakasrekisteri; uutiskirjeet ja mediakutsut
3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.
a Uutiskirjeen lähettämiseksi tilaajille
b Mediakutsujen lähettämiseksi toimittajille

5. Rekisterin tietosisältö

a Nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio sekä tieto, minkä uutiskirjeen / uutiskirjeiden tilaaja on.
b Nimi, sähköpostiosoite, toimitus
a Yhteystiedot kerätään, kun tilaaja tekee tilauksen sosiaali- ja terveysministeriön
verkkopalvelussa henkilön suostumuksella.
b Valtioneuvoston ohjesäännön 11.2 §:ssä (262/2003, muut. 160/2015) säädetään mm. ministeriön viestinnästä. Valtionhallinnon viestintäsuosituksessa sanotaan, että ” Viranomaisilla on velvollisuus edistää toimintansa avoimuutta sekä
tuottaa ja jakaa tietoa, jotta kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan viranomaisen toiminnasta, vaikuttaa valmisteilla oleviin
asioihin sekä valvoa etujaan ja oikeuksiaan.” STM on kerännyt toimittajien yhteystietoja eri tavoin suorittaakseen tätä yleistä etua koskevaa tehtävää. Toimittajat
voivat halutessaan pyytää viestintäyksikköä poistamaan tietonsa lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen media@stm.fi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolella
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

10. Tarkastusoikeus
11. Tiedon korjaamisoikeus
12. Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään
sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön
valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on
salassapitovelvollisuus. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on
suojattu teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.
HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään
koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä
ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
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13. Evästeiden käyttö

Evästeistä informoiminen
Uuden 1.9.2004 voimaan tulleen sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 7
§:n mukaan myös mahdollisesta evästeiden (cookies) käyttämisestä on informoitava verkkopalvelun yhteydessä.
Laki sisältää informointivelvollisuudelle kuitenkin myös poikkeuksen: siinä tapauksessa, jossa evästeiden ainoana tarkoituksena on teknisesti helpottaa palvelun
käyttöä tai jos käyttäjä on nimenomaan pyytänyt evästeiden käyttöön perustuvaa
palvelua, evästeistä ei tarvitse tiedottaa.
Jos evästeitä käytetään muusta kuin yllä mainitusta syystä, voi sen kirjoittaa tähän esimerkiksi seuraavalla tavalla:
”Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja
tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer  -selainohjelman
”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.”

