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Tietosuojaseloste; Poliisihallituksen päätoimipisteen sähköinen
vierailijarekisteri

1 Rekisterinpitäjä
Poliisihallitus
Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, Espoo
Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
2 Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Poliisihallitus
Risto Laine, ylitarkastaja
Yhteystiedot: Ks. kohta 1
3 Poliisin tietosuojavastaava
Poliisihallitus
Harri Kukkola, ylitarkastaja
Yhteystiedot, Ks. kohta 1
4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Poliisi käsittelee henkilötietoja poliisin lakisääteisten velvoitteiden
noudattamiseksi tietosuojalainsäädännössä säädettyjen edellytyksien täyttyessä.
Tietosuojalainsäädännön mukaan lakisääteinen velvoite voi perustua vain
Euroopan unionin tai jonkin jäsenvaltion lakiin ja julkinen valta on täytynyt antaa
lailla tai muilla oikeudellisilla säännöksillä.
Sähköisessä vierailijarekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
(yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta c alakohta).
Henkilötietojen käsittelystä ja käsittelyn oikeusperusteista säädetään muun
muassa seuraavissa laeissa:



Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
Työturvallisuuslaki (738/2002)



Pelastuslaki (379/2011)

POLIISIHALLITUS
Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02151 ESPOO
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780

poliisi.fi
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)



Tietosuojalaki (1050/2018).
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5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät
henkilötietoryhmät
Vierailun järjestämiseen ja vierailuihin liittyviä henkilötietoja voidaan vierailun
järjestämiseen liittyvien tehtävien lisäksi käsitellä työntekijöiden ja muiden
toimitiloissa tai kiinteistön alueella oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden
varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi, salassa pidettävän ja/tai
turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai
salassa pidettäviä ja/tai turvallisuusluokiteltua tietoa vaarantavien tilanteiden
ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Edellä mainituista velvoitteista johtuen
Poliisihallituksen toimipisteissä asioivien on ilmoitettava turvallisuus- ja
valvontahenkilöstölle asioimisperuste.
Rekisteröityjä ovat Poliisihallituksessa järjestettävään tapaamiseen kutsutut ja
vieraaksi saapuvat henkilöt sekä järjestelmänkäyttäjät ja kokouksenjärjestäjät
Poliisihallituksessa.
Sähköiseen vierailijarekisteriin voidaan Poliisihallituksessa kutsutuista ja
vierailevista kerätä seuraavia tietoja:



sukunimi
etunimi



sähköpostiosoite



puhelinnumero (vapaaehtoinen tieto)



virasto, yritys tai vastaava



vierailun/asioinnin vastuuhenkilö



kokouksen tiedot (kuten: kokouksen aihe, kokoustila tai vastaava)



saapumisaika (pvm ja klo)



lähtöaika (pvm ja klo)

Järjestelmän käyttäjistä ja kokouksen järjestäjistä kerätään seuraavia tietoja:


sukunimi



etunimi



sähköpostiosoite (työ)



puhelinnumero (työ)

Poliisihallitus noudattaa henkilötietoja kerätessään yleisen tietosuoja-asetuksen
edellyttämää tietojen minimoinnin periaatetta. Poliisihallituksen päätoimipisteen
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sähköiseen vierailijarekisteriin liittyvien tehtävien hoitamisessa rekisteröidyltä
kerätään ainoastaan ne tiedot, jotka ovat tarpeen kyseisen tehtävän
suorittamiseksi.
6 Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja henkilötietojen vastaanottajat
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.
Poliisihallituksen aulapalvelu on osa Senaatti-kiinteistöjen järjestämää
toimitilavuokrausta. Henkilötietoja käsittelevät vierailun ja vierailijarekisterin
vastuuhenkilöt Poliisihallituksessa sekä Senaatti-kiinteistön palveluntuottajat.
7 Henkilötietojen poistaminen ja arkistointi
Henkilötiedot ovat sähköisessä vierailijarekisterissä vierailijoiden osalta ennen

vierailua siitä alkaen, kun kokousjärjestäjä on lähettänyt sähköisen
vierailukutsun.
Rekisteriin tallennetaan kutsutun sähköpostiosoitteesta ilmenevät etu- ja
sukunimet sekä osoitteen domain-osasta ilmenevä organisaation nimi. Kutsuttu
voi pyytää näiden tietojensa välitöntä poistamista vierailukutsun lähettäjältä, ellei
halua olla rekisteröitynä tähän rekisteriin. Kutsuttu voi myös omatoimisesti
täydentää näitä tietojaan, jos esimerkiksi haluaa ilmoittaa puhelinnumeronsa, tai
korjata edustamansa organisaation nimen oikeaan kirjoitusasuun.
Poliisihallituksen sähköisen vierailijarekisterin tietoja säilytetään vierailijoiden
osalta vierailujen ja asiointien jälkeen enintään kolmenkymmen (30) päivän ajan.
Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan automaattisesti siten, että vierailijan
nimeä, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, yritysnimeä taikka tapahtuman
muita tietoja, kuten paikkaa tai järjestäjän nimeä, ei aikamääriä lukuun ottamatta
ole enää järjestelmässä, mutta vierailijoiden lukumäärät saapumis- ja
lähtöaikoineen säilyvät tilastointia varten.
Vierailuisäntinä ja kokousten järjestäjinä toimivien, erikseen nimettyjen
Poliisihallituksen työntekijöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot
tallennetaan järjestelmään siitä alkaen, kun henkilö työtehtäviensä vuoksi alkaa
järjestelmää käyttämään. Sama koskee tietojen ylläpitäjinä toimivien erikseen
nimettyjen virkamiesten rekisteröintiä. Tiedot säilytetään järjestelmässä
työsuhteen tai järjestelmän käyttösopimuskauden loppuun asti, aikaisemman
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päättymispäivän ollessa määräävä. Tiedot poistetaan myös, jos rekisteröity
henkilö sitä erikseen pyytää tai ilmoittaa, että ei enää tarvitse käyttöoikeutta.
Kaikki tiedot poistetaan Systam Oy:n palvelimelta sopimuskauden päättyessä.
Vierailun ajaksi tulostetut vierailijakortit sekä mahdolliset muut paperikopiona
olevat tiedot tuhotaan samalla, kun tiedot poistetaan sähköisiltä alustoilta.
8 Rekisteröidyn oikeudet
Läpinäkyvän ja avoimen informoinnin toteuttamiseksi sekä rekisteröidyn
oikeuksien käytön edistämiseksi poliisi on asettanut kaikkien saataville kattavan
informaatioaineiston www.poliisi.fi -sivustolle. Sivustolta löytyy yksityiskohtaista
tietoa muun muassa siitä, miten rekisteröity voi tarkastaa itseään koskevat tiedot,
milloin tietojen tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa, miten ja millä edellytyksillä
tietoja voi saada oikaistua tai poistettua, miten lokitietoja käsitellään poliisissa ja
miten poliisi rekisterinpitäjänä huolehtii rekisteröityjen oikeuksista ja
henkilötietojen käsittelyn sisäisestä valvonnasta.
Sen seikan varmistamiseksi, että edellä mainittu informaatioaineisto on myös
muulla tavalla asetettu kaikkien saataville, on jokaiseen poliisin
asiakaspalvelupisteeseen sijoitettu poliisin henkilörekisterit -kansio, jossa on
vastaavaa rekisteröidylle tarkoitettua informaatioaineistoa
paperiasiakirjamuodossa.
8.1 Tarkastusoikeus / oikeus saada pääsy tietoihin
Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä,
käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja jos kyseisiä tietoja käsitellään,
rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä saada rekisterinpitäjältä yleisen tietosuojaasetuksen 15 artiklassa tarkoitetut tiedot.
Rekisteröidyn on tarkastusoikeutta käyttäessään yksilöitävä pyyntö riittävällä
tarkkuudella siten, että pyynnöstä käy ilmi, mihin käsittelytarkoitukseen,
tietojärjestelmään, henkilörekisteriin tai sen osaan pyyntö on kohdistettu.
Puutteellisesti yksilöityä tarkastuspyyntöä ei toteuteta. Rekisteröidyllä voi olla
mukanaan avustaja.
Rekisteröidyn on tarkastusoikeutta käyttäessään esitettävä luotettava selvitys
henkilöllisyydestään. Mikäli rekisterinpitäjä ei voi varmistua rekisteröidyn
henkilöllisyydestä, rekisterinpitäjä voi pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat
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tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Oikeus saada jäljennös
tiedoista ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
Rekisteröidyllä ei ole yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa tarkoitettua
oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, jos:
1) tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa kansallista turvallisuutta, puolustusta
tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta taikka haitata rikosten ehkäisemistä tai
selvittämistä
2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn
terveydelle tai hoidolle taikka rekisteröidyn tai jonkun muun oikeuksille tai
3) henkilötietoja käytetään valvonta- ja tarkastustehtävissä ja tiedon antamatta
jättäminen on välttämätöntä Suomen tai Euroopan unionin tärkeän
taloudellisen tai rahoituksellisen edun turvaamiseksi.
Jos vain osa rekisteröityä koskevista tiedoista on sellaisia, että ne jäävät
tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa tarkoitetun tiedon ulkopuolelle, rekisteröidyllä
on oikeus saada tietää muut häntä koskevat tiedot. Rekisteröidylle on ilmoitettava
rajoituksen syyt, ellei tämä vaaranna rajoituksen tarkoitusta.
Jos rekisteröidyllä ei ole oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, tietosuojaasetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava
tietosuojavaltuutetulle rekisteröidyn pyynnöstä.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden
kuluessa tarkastusoikeutta koskevan pyynnön vastaanottamisesta annettava
rekisteröidyn pyytämät tiedot. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään
kahdella kuukaudella, mikäli pyynnöt ovat monimutkaisia tai pyyntöjä on useita.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava viivästyksestä rekisteröidylle ja ilmoitettava
viivästymisen syyt.
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella,
rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa
pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan
henkilötietojen ja niiden käsittelyn lainmukaisuus, jos tietosuojalain tai muun lain
nojalla rekisteröidyn tarkastusoikeutta on lykätty, rajoitettu tai evätty. Pyyntö on
esitettävä tietosuojavaltuutetulle, rekisterinpitäjälle (Poliisihallitus) tai
poliisilaitokselle.
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Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi
(toimenpidepyyntö), jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan tietosuojalakia tai muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa
lakia.
Tietosuojavaltuutetun toimisto:
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700, Faksi: 029 566 6735
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi
8.2 Henkilötietojen oikaiseminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen
Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta ilman
aiheetonta viivytystä oikaistava tai täydennettävä rekisteröityä koskeva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötieto.
Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta ilman
aiheetonta viivytystä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot, jos niiden
käsittely on vastoin yleisen tietosuoja-asetuksen lainmukaisuusvaatimuksen,
käyttötarkoitussidonnaisuuden, tarpeellisuusvaatimuksen,
virheettömyysvaatimuksen taikka erityisiä henkilötietoryhmiä koskevan käsittelyn
säännöksiä.
Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on kuitenkin rajoitettava käsittelyä, jos:
1) rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden eikä niiden
paikkansapitävyyttä tai virheellisyyttä voida todentaa (rekisterinpitäjän on
ennen tämän rajoituksen poistamista ilmoitettava siitä rekisteröidylle) tai
2) henkilötiedot on säilytettävä todistelua varten.
Rekisteröity voi esittää henkilötietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn
rajoittamista tarkoittavan pyynnön rekisterinpitäjälle tai muulle poliisiyksikölle.
Pyyntö tulee yksilöidä riittävällä tarkkuudella siten, että pyynnöstä käy ilmi, kenen
henkilötiedoista asiassa on kyse, mihin poliisin henkilötietoihin oikaisu-,
poistamis- tai käsittelyn rajoittamispyyntö on kohdistettu, miksi kyseiset tiedot
ovat rekisteröidyn mielestä käsittelyn tarkoituksen kannalta puutteellisia,
epätarkkoja tai virheellisiä ja mitä muutoksia rekisteröity vaatii kyseisiin tietoihin
tehtävän sekä miksi henkilötietojen käsittelyä olisi rajoitettava. Rekisterinpitäjällä
on oikeus pyytää lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
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Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta henkilötietojen
oikaisemisesta, täydentämisestä tai poistamisesta, rekisterinpitäjän on
ilmoitettava rekisteröidylle kirjallisella todistuksella kieltäytymisestä ja sen
perusteista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan
henkilötietojen ja niiden käsittelyn lainmukaisuus, jos tietosuoja-asetuksen tai
muun lain nojalla rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta
henkilötietojen oikaisemisesta, täydentämisestä, poistamisesta tai niiden
käsittelyn rajoittamisesta (yhteystiedot edellä).
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava virheellisten henkilötietojen oikaisemisesta sille
viranomaiselle, jolta virheelliset henkilötiedot ovat peräisin. Jos henkilötietoja on
oikaistu tai poistettu, rekisterinpitäjän on ilmoitettava asiasta niille vastaanottajille,
joille rekisterinpitäjä on luovuttanut kyseisiä tietoja. Vastaanottajan on oikaistava
tai poistettava sillä olevat kyseiset henkilötiedot.
8.3 Rekisteröidyn muut oikeudet
Rekisteröidyn oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeutta siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen ei sovelleta, kun poliisi käsittelee henkilötietoja
lakisääteisen tehtävän yhteydessä.
8.4 Rekisteröidyn oikeuksien käytön ja toimenpiteiden maksuttomuus
Rekisteröidylle yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella annettavat ilmoitukset ja
tiedot sekä rekisteröidyn tekemien pyyntöjen käsitteleminen ovat rekisteröidylle
lähtökohtaisesti maksuttomia. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat kuitenkin niiden
toistuvuudesta tai muusta syystä ilmeisen kohtuuttomia tai perusteettomia,
rekisterinpitäjä voi kuitenkin periä toimenpiteestä maksun. Maksun määrän
perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992). Jos
rekisterinpitäjä on perinyt edellä mainituilla perusteilla maksun, sen on
tarvittaessa osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.
9 Henkilötietojen suojaus ja valvonta poliisissa
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän tulee teknisin ja organisatorisin
toimenpitein huolehtia henkilötietojen riittävästä suojaamisesta ottaen huomioon
käsittelystä rekisteröidyn oikeuksille aiheutuva riski. Henkilötiedot on erityisesti
suojattava oikeudettomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta
häviämiseltä, tuhoutumiselta ja vahingoittumiselta. Toimenpiteitä suunniteltaessa
ja toteutettaessa tulee ottaa huomioon:
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1) uusin tekniikka
2) toimenpiteiden toteuttamiskustannukset
3) käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset
4) luonnollisen henkilön oikeuksiin kohdistuvat todennäköisyydeltään ja
vakavuudeltaan vaihtelevat riskit.
Poliisihallinnon teknisen, hallinnollisen ja organisatorisen tietoturvallisuuden
perustana on Poliisin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka, jossa määritellään tietojen
turvaamisen tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot poliisihallinnossa.
Tietoturvapolitiikkaa tarkennetaan useissa erillisissä määräyksissä ja ohjeissa.
Poliisihallitus on antanut ohjeen sisäisestä laillisuusvalvonnasta poliisissa ja
eräistä muista oikeudellisista asioista poliisissa, joka luo puitteet poliisin
laillisuusvalvonnan suunnittelulle ja toteutukselle sekä valvonnan tuloksista
raportoinnille myös poliisin tietojärjestelmien käytön ja henkilötietojen käsittelyn
valvonnan osalta.
Henkilörekisterien käytön ja henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden
valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota käsiteltävien tietojen oikeellisuuteen
ja tarpeellisuuteen, tietojen asianmukaiseen käyttöön, käyttöoikeuksien
oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen sekä siihen, että tietoja käsitellään salassa
pidettävien tietoaineistojen luokitusvaatimusten mukaisesti. Erityisiin
henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelyssä valvonnassa
kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että rekisteröidyn oikeuksien turvaamisen
edellyttämät tekniset ja organisatoriset suojaustoimet on toteutettu
asianmukaisesti ja että kyseisiä henkilötietoja käsitellään ainoastaan silloin, kun
se on välttämätöntä poliisille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.
10 Selosteiden saatavilla pito
Poliisin tietosuojaselosteet on asetettu julkisesti kaikkien saataville sähköisessä
muodossa poliisin valtakunnalliseen tietoverkkoon (www.poliisi.fi) poliisin
sisäiseen tietoverkkoon (Intranet) sekä paperimuodossa jokaiseen poliisin
asiakaspalvelupisteeseen.
Tietosuojaselosteet talletetaan lisäksi poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn
asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmään (Acta).

