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Rekisterin nimi Energiaviraston sidosryhmärekisteri  

Rekisterinpitäjä Nimi: Energiavirasto 
Y-tunnus: 1738354-6 
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki 
Muut yhteystiedot: puh. 029 5050 000 (vaihde), 
kirjaamo@energiavirasto.fi 

Rekisterinpitäjän edustaja 
(yhteyshenkilö) 

Nimi: Nora Kankaanrinta 
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki 
Yhteystiedot: puh. 029 505 0076, kirjaamo@energiavirasto.fi 
 
Toinen yhteyshenkilö tarkentuu tapauskohtaisesti 
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki 
Yhteystiedot: kirjaamo@energiavirasto.fi 

Tietosuojavastaava Nimi: Aino Yli-Karro 
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki 
Muut yhteystiedot: puh. 029 5050088, 
kirjaamo@energiavirasto.fi 
 

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus sekä käsittelyn 
oikeusperuste 

Rekisteri on Energiaviraston käytössä. 
 
Sidosryhmäyhteistyö on tärkeä osa viranomaisen työtä. 
Energiaviraston sidosryhmiin kuuluvat esimerkiksi kansalaiset, 
oman hallinnonalan yhteisöjen edustajat ja yhteyshenkilöt, 
järjestöjen edustajat, tiedotusvälineiden edustajat sekä muut 
viranomaiset.  
 
Sidosryhmärekisterin tietoja käytetään viranomaisen toiminnasta 
ja palveluista sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista sekä 
velvollisuuksista tiedottamiseen ja ajankohtaisviestintään. Tähän 
kuuluu myös muun muassa erilaisten koulutusten pitäminen. 
Energiavirasto lähettää lisäksi asiakastiedotteina ja uutiskirjeinä 
tietoa tarjoamiinsa viranomaispalveluihin liittyen sekä 
tapahtumakutsuja palveluihinsa liittyen. 
 
Tietojen käsittely perustuu viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain (621/1999), (Julkisuuslain) 20 §:n 2 
momentissa viranomaiselle annettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan sekä 
yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista 
toimialaansa liittyvissä asioissa. Henkilötietojen käsittely perustuu 
siten lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen (tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) ja yleisen edun 
mukaisten tehtävien suorittamiseen sekä julkisen vallan 
käyttämiseen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e 
alakohta), mutta mahdollisesti myös osin nimenomaisen, 
yksilöidyn, yksiselitteisen ja vapaaehtoisen suostumuksen 
perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn (tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).  
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Kuvaus henkilötietoryhmistä Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja ja 
niiden muutostietoja: 

• Henkilön yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, organisaatio, virka- ja tehtävänimike. 

• Asiakassuhdetta koskevat tiedot: esimerkiksi 
laskutustiedot 

• Tapahtumien osallistumistiedot: esimerkiksi henkilön IP-
osoite 

• Muut suostumuksella kerätyt tiedot, kuten tiedot 
allergioista 

 

Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät 

Energiavirasto voi luovuttaa henkilötietoja ainoastaan voimassa 
olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. 
Viranomaisen asiakirjojen ja tietojen julkisuudesta  
säädetään viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999). Tietoja luovutetaan pyydettäessä julkisuuslain 13 § ja 
16 §:n edellytysten mukaisesti.  
  
Lähtökohtaisesti kenellä tahansa on oikeus saada viranomaiselta 
julkisia asiakirjoja ja tietoja, vaikka näihin sisältyisikin 
henkilötietoja. Kuitenkin viranomaisen henkilörekisteriin  
sisältyviä henkilötietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain 16 §:n 
edellytysten mukaisesti kopiona, tulosteena tai sähköisessä 
muodossa vain, jos luovutuksensaajallakin on henkilötietojen 
suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus  
tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.   
  
Henkilötietoja voidaan siten rekisterinpitäjän harkinnan 
perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön 
sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi myös muille 
viranomaisille, mikäli näillä on oikeus käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja.  
 
Tapahtumat (esimerkiksi koulutukset) voidaan osallistujien 
lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi tallentaa ja jakaa 
suostumuksen antaneille sidosryhmärekisterin jäsenille ennalta 
määrätyn ajan aikana. Myös osallistujalista voidaan jakaa 
suostumuksen antaneiden osalta muille tapahtumaan 
osallistujille. Tapahtumatietoja ei säännönmukaisesti jaeta 
eteenpäin muulloin kuin silloin, kun tapahtumapaikka tarvitsee 
niitä omien turvallisuusmääräystensä vuoksi tai se on 
tapahtuman järjestämiseksi teknisesti välttämätöntä.  
 

Tietojen siirto kolmansiin 
maihin EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille 
järjestöille muutoin kuin tietosuojalainsäädännön edellyttämällä 
tavalla.  
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Henkilötietojen säilytysaika Sidosryhmärekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat 
viranomaisen lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi tarpeen.  
 
Uutiskirjeiden osalta tiedot uutiskirjeiden tilausjärjestelmissä 
säilyvät, kunnes tilaaja itse lopettaa tilauksensa. 

Henkilötietojen tietolähteet Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään sekä 
mahdollisesti organisaatiolta, jota rekisteröity edustaa tai jonka 
yhteyshenkilönä toimii 

Henkilötietojen profilointi / 
automaattinen 
päätöksenteko 

Henkilötietoja ei käytetä automaattisen päätöksenteon tukena. 

Rekisteröidyn oikeudet Oikeus saada tieto tietojen käsittelystä  
 
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada rekisterinpitäjältä 
vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai 
että niitä ei käsitellä.  
 
Oikeus saada pääsy tietoihin  
 
Jos rekisteröityä koskevia henkilötietoja käsitellään, 
rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada pääsy 
henkilötietoihin. Rekisterinpitäjän on pääsääntöisesti 
toimitettava hänelle jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista, jos 
rekisteröidyn tietoja käsitellään.   
 
Oikeus vaatia tietojen oikaisemista   
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee 
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja 
virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.  
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen   
 
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä rajoittaa hänen henkilötietojensa käsittelyä mm. 
tilanteissa, joissa rekisteröity kiistää henkilötietojen 
paikkansapitävyyden tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoja 
saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan 
rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen 
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luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi 
tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.   
 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle   
 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen 
vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty 
rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
tietosuojalainsäädäntöä. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita 
muita hallinnollisia muutoksenhaku- tai oikeussuojakeinoja. 
Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii 
tietosuojavaltuutettu. 
 
Lisäksi suostumuksen perusteella kerättyjen tietojen osalta 
henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi. Tätä ei kuitenkaan 
sovelleta viranomaisen lakisääteisen velvoitteen perusteella 
tapahtuvaan viestintään.  
 

 

 


