
Tietosuojaseloste 

1.Rekisterinpitäjä Nimi: Energiavirasto 

Y-tunnus: 1738354-6 
Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Muut yhteystiedot: puh. 029 5050 000 (vaihde), 
kirjaamo@energia.fi 

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 

asioissa 

Nimi: Markus Nora 
 

Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

 
Yhteystiedot: markus.nora@energiavirasto.fi 

puh. 029 5050 046 

3.Tietosuojavastaavan 

yhteystiedot 

Nimi: Viivi Varila 

Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Muut yhteystiedot: puh. 029 5050 050, 

viivi.varila@energiavirasto.fi 

4. Rekisterin nimi Hintatietojärjestelmä (SHV / sähkönhinta.fi) 

5. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja tarvitaan tariffitetietoja ilmoittavien ja 
muokkaavien henkilöiden tunnistamiseen. 

6. Rekisterin 
tietosisältö 

Hintatietojärjestelmä sisältää sähkön ja maakaasun 
myynti- ja siirtoyhtiöiden tariffitiedot. Henkilötietojen 

järjestelmään ei tallenneta suoraan, ainoastaan 

pseudonyymi referenssi ID auth0:sta, viraston 
käyttämästä käyttäjärekisteristä. 

 

7. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Tiedot saadaan järjestelmän käyttäjiltä. 

8. Tiedon säilytysaika Tietoja ei poisteta, ellei tähän ilmene jotain erityistä 

syytä. 
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9. Tietojen 

säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

  

10. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

11. Rekisterin 

suojauksen 

periaatteet 

A: Tekniset toimenpiteet 

 

Rekisteröityjen tiedot ovat verkkolevyllä, johon on 
rajoitetut pääsyoikeudet ainoastaan tarpeellisille 

henkilöille. 
 

 
B: Organisatoriset toimenpiteet 

 
Energiaviraston työntekijät ovat kaikki joko virassa tai 

virkasuhteessa, joten virkamiehiä koskee virkamieslain 
(750/1994) säädökset sekä viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain (621/1999) vaitiolovelvollisuus 
ja hyväksikäyttökielto. 

 

12. Rekisteröidyn 
oikeudet 

A. Oikeus saada pääsy tietoihin 
EU 2016/679:n 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä 

on oikeus saada pääsy häntä koskeviin 
henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 

mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. 
 

B. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
EU 2016/679:n 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä 

on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään 
koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö 

osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 
 

C. Oikeus poistaa tiedot 

EU 2016/679:n 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä 
on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan 

rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman 
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aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin 

yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta 
lakisääteisissä rekistereissä. 

 
D. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

EU 2016/679:n 18 artiklan mukaan rekisteröidyllä 
on oikeus tietyin edellytyksin vaatia rekisterin 

pitäjää rajoittamaan rekisteröidyn henkilötietojen 
käsittelemistä. 

 
E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

EU 2016/679:n 20 artiklan mukaan rekisteröidyllä 

on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä 
toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu 

suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään 
automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus 

saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä 
toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö 

osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta 

lakisääteisissä rekistereissä. 
 

F. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
EU 2016/679:n 21 artiklan mukaan rekisteröidyllä 

on tietyin edellytyksin oikeus vastustaa häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyä. Oikeutta 

vastustaa henkilötietojen käsittelyä ei sovelleta, 

mikäli käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja 
perusteltu syy. 

 
G. Automaattiset päätökset 

EU 2016/679:n 22 artiklan mukaan rekisteröidyllä 
on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen 

kohteeksi, joka perustuu pelkästään 
automaattiseen käsittelyyn ja jolla on häntä 

koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa 
häneen merkittävästi. 

 
H. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

EU 2016/679:n 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä 
on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, 

että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta. 
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13. Tietoja 

käsittelevät tahot 

Tietoja käsittelee Energiavirasto ja mahdollisesti kyseisen 

tapahtuman vastuuhenkilöt. 

 


