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Seloste rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä
Maanmittauslaitoksen henkilöstön henkilötiedot
1. Rekisterinpitäjä

Maanmittauslaitos
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 84, 00521 Helsinki
Puhelin: 029 530 1115 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi

2. Tietosuojavastaava

Maanmittauslaitos
Kaisa Haaksiluoto
Postiosoite: PL 84, 00521 Helsinki
Puhelin: 029 530 1100 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@maanmittauslaitos.fi

3 a) Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään muun muassa seuraavissa tarkoituksissa:
- työnantajan järjestämien palvelujen, arviointien ja tarkastusten
käsittely, kuten tukipyynnöt ja auditoinnit, henkilöstötutkimukset ja etuudet, turvallisuusselvitykset,
- rekrytointien ja palvelussuhdeasioiden hoito,
- henkilökohtaisen suorituksen arviointi ja koulutusten seuranta,
- palkan- tai palkkionmaksu,
- nimikirjalain ja asetuksen vaatimusten täyttäminen,
- työajankäytön ja resurssien suunnittelu ja seuranta,
- palkkakustannusten suunnittelu ja seuranta,
- tehtyyn työhön perustuva laskutus,
- valtion tilasto- ja tutkimuskäyttö,
- valtiotyönantajan neuvottelu- ja sopimustoiminta,
- valtiokalenteriin tarvittavien tietojen toimittaminen sekä
- yhteystietojen julkaisu.

3 b) Oikeusperusteet henkilötietojen
käsittelyyn

Henkilötietojen käsittely on tarpeen Maanmittauslaitoksen
lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi sekä yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseksi.
Työsopimuslaki, valtion virkamieslaki, nimikirjalaki,
turvallisuusselvityslaki

4. Ryhmät, joiden henkilötietoja
käsitellään

Maanmittauslaitos
Opastinsilta 12 C, PL 84
00521 Helsinki
Puhelin 029 530 1100

Maanmittauslaitoksen henkilöstö

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Y-tunnus 024594-4
Kotipaikka Helsinki
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5. Vastaanottajat, joille henkilötietoja
luovutetaan

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön
velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan esim.
- verohallinnolle,
- ulosottoviranomaiselle,
- ammattijärjestöille,
- Kevan palvelussuhderekisteriin,
- asiakkaalle, kun laskutus perustuu tehtyyn työhön,
- maksajan ja saajan pankille,
- rahoittajille,
- tilasto- ja tutkimustarkoituksiin valtiovarainministeriön ja Suomen
EU-jäsenyyttä koskevien sopimusten perusteella,
- valtiokalenterin toimitukselle,
- ulkopuolisille palveluntarjoajille henkilöstöetuuksien toteuttamista
varten sekä
- muille ulkopuolisille palveluntarjoajille toimeksiantojen käsittelyä
varten.

6. Henkilötietojen siirto kolmanteen
maahan tai kansainväliselle
järjestölle

Tietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan tai kansainväliselle
järjestölle, kun EU:n komissio on hyväksynyt ko. kolmannen maan
tai kansainvälisen järjestön tietosuojan tason riittäväksi
Muissa tapauksissa Maanmittauslaitos huolehtii asianmukaisista
tietojen siirtoon liittyvistä suojatoimista.

7. Henkilötietojen säilytysajat

Tiedot säilytetään ajantasaisina ja osa tiedoista säilytetään
tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti pysyvästi.

8. Rekisterinpitäjän tai kolmannen
osapuolen oikeutetut edut (jos
käsittely perustuu oikeutettuun
etuun)

Henkilötietoja ei käsitellä Maanmittauslaitoksen tai kolmannen
osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Maanmittauslaitos
Opastinsilta 12 C, PL 84
00521 Helsinki
Puhelin 029 530 1100

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Y-tunnus 024594-4
Kotipaikka Helsinki
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9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Maanmittauslaitokselta pääsyä
häntä itseään koskeviin henkilötietoihin eli tarkastaa rekisteriin
tallennetut henkilötietonsa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukaisesti. Tarkastuspyyntö lähetetään Maanmittauslaitoksen
kirjaamoon.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että Maanmittauslaitos oikaisee
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat tai
virheelliset henkilötiedot. Henkilötietojen oikaisemista koskeva
pyyntö lähetetään Maanmittauslaitoksen kirjaamoon.
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää, että Maanmittauslaitos poistaa
rekisteröityä koskevia henkilötietoja silloin, kun henkilötietojen
käsittely on tarpeen Maanmittauslaitoksen lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
Maanmittauslaitokselle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää, että Maanmittauslaitos rajoittaa
rekisteröityä koskevia henkilötietojen käsittelyä silloin, kun
henkilötietojen käsittely on tarpeen Maanmittauslaitoksen
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus
pyytää, että Maanmittauslaitos rajoittaa rekisteröityä koskevien
henkilötietojen käsittelyä silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai
Maanmittauslaitokselle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.
Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tulee lähettää
Maanmittauslaitoksen kirjaamoon.
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa rekisteröityä koskevien
henkilötietojen käsittelyä silloin, kun henkilötietojen käsittely on
tarpeen Maanmittauslaitoksen lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä
koskevien henkilötietojen käsittelyä silloin, kun henkilötietojen
käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai
Maanmittauslaitokselle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.
Henkilötietojen käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö tulee
lähettää Maanmittauslaitoksen kirjaamoon.
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää, että Maanmittauslaitos siirtää
rekisteröityä koskevia henkilötietoja silloin, kun henkilötietojen
käsittely on tarpeen Maanmittauslaitoksen lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
Maanmittauslaitokselle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

10. Oikeus peruuttaa suostumus
henkilötietojen käsittelyyn

Henkilötietoja ei käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen
perusteella.

11. Oikeus valittaa
tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos
rekisteröidyn mielestä Maanmittauslaitos rikkoo henkilötietojen
käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Maanmittauslaitos
Opastinsilta 12 C, PL 84
00521 Helsinki
Puhelin 029 530 1100

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Y-tunnus 024594-4
Kotipaikka Helsinki
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12. Henkilötietojen antamisen
velvoittavuus

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä Maanmittauslaitoksen
lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamiseksi tai suostumukseen perustuvan sopimuksen
syntymiseksi.

13. Henkilötietojen lähde

Tietoja kerätään suoraan henkilöltä itseltään ja hänen esimieheltään
tai työajan ja resurssien suunnittelua tekevältä henkilöltä
Maanmittauslaitoksessa.
Tämän lisäksi tietoja saadaan muun muassa seuraavista
tietolähteistä:
- Henkilöverotiedot saadaan Verohallinnolta.
- Matkustukseen ja maksuaikakortin käyttöön liittyviä tietoja saadaan
matkatoimistosta ja luottokorttiyhtiöltä
- Tiedot ennakoidusta eläkeiästä ja -ajasta, eläkepäätöksestä sekä
palveluksessa oloajasta saadaan Kevasta.
- Ulosottoa koskevat tiedot saadaan ulosottoviranomaiselta.
- Nimikirjalle merkittävät rangaistustiedot saadaan tuomioistuimelta.
- Turvallisuusselvityksiin sisältyvät tiedot saadaan Suojelupoliisilta.

14. Automatisoitu päätöksenteko ja
henkilötietoihin perustuva profilointi
automatisoidun päätöksenteon
yhteydessä

Maanmittauslaitos
Opastinsilta 12 C, PL 84
00521 Helsinki
Puhelin 029 530 1100

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa.

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Y-tunnus 024594-4
Kotipaikka Helsinki

