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Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Nimi: Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira
Osoite: PL 43, 00521 HELSINKI (Ratapihantie 9)
Muut yhteystiedot: puh. 0295 209 111 (vaihde), kirjaamo@valvira.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Nimi: Kimmo Ilonen
Puhelinnumero: 0295 209 110
Sähköposti: kimmo.ilonen@valvira.fi

Valviran tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Jukka Tuomela
Puhelinnumero: 0295 209 436
Sähköposti: tietosuoja@valvira.fi

Rekisterin nimi
Vati - Ympäristöterveydenhuollon keskitetyn toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmän
rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään ympäristöterveydenhuollon lakisääteisen valvonnan ja ohjauksen
toimeenpanossa.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 art. 1
kohdan e alakohta ja tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 mom. 2 kohta.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat ympäristöterveydenhuoltoa käsittelevissä
laissa.
•
•

Terveydensuojelulaki (763/1994)
Tupakkalaki (649/2016)

Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Ruokavirasto.
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Rekisterin tietosisältö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimijatunnus
Henkilötunnus
Henkilötunnuksen voimassaolo
Syntymäaika
Sukunimi
Etunimi
Kutsumanimi
Kuolinpäivä
Kotikunta
Kotikunnan muuttopäivä
Äidinkielen kielikoodi
Asiointikieli
Osoite/osoitteet
Kotimainen postinumero
Maa
Ulkomainen postinumero/-toimipaikka
Puhelinnumero(t)
Sähköpostiosoite
Markkinointikielto
Tutkimus- ja neuvontakielto
Lisätiedot

Lisäksi tallennetaan muita lakisääteisen valvonnan ja ohjauksen kannalta tarpeellisia
tietoja valvontakohteista, jotka voivat sisältää henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaiset saavat valvontakohteiden tiedot
ilmoitusvelvolliselta sekä kirjaavat järjestelmään mm. havaintoihinsa perustuvia
valvontatietoja. Tietoja saadaan myös yksityishenkilöiltä itseltään esim.
asunnontarkastustapauksissa.
Lisäksi henkilötietoja saadaan muun muassa seuraavista tietolähteistä:
•
•
•

•

Ruokaviraston ylläpitämästä Asiakastietojärjestelmästä (ASTI)
Ruokaviraston ylläpitämästä Yhteystietorekisteristä (YTR)
Ruokaviraston ylläpitämästä Pääsynhallintajärjestelmän rekisteristä (IAM)
Ruokaviraston ylläpitämästä Viranomaistoimijatietojärjestelmästä
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Tiedon säilytysaika
Tiedot säilytetään pysyvästi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa
rajoissa seuraaville tahoille:
•
•
•
•
•
•

Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt
Aluehallintovirastot
Sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Euroopan komissio
Muut voimassa olevan lainsäädännön sallimat viranomaiset

Järjestelmässä olevat tiedot ovat pääasiassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) perusteella julkisia. Näin ollen Valvira voi luovuttaa
tietoja julkisuuslain ja tietosuojalainsäädännön perusteella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Tiedot säilytetään lukitussa tilassa.
B. Digitaalisesti käsiteltävät aineistot
Rekisteriin liittyvät palvelu- ja tietojärjestelmät toimivat omilla palvelimillaan ja pääsy
laitetiloihin on suojattua ja valvottua. Rekisteriin tallennettujen tietojen suojaus;
kulunvalvonta, varmistukset ja käyttöoikeudet.

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 olevalle taholle.
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
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EU 2016/679:n 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä
olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa
2 olevalle taholle.
D. Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä
poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö
osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta
lakisääteisissä rekistereissä. Mahdollisuutta poistaa tietoja arvioidaan
tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Tietoja käsittelevät tahot ja automaattisen päätöksenteon olemassaolo
•
•
•
•
•

Kunnalliset ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt
Ruokavirasto
Tieto Oyj
Aluehallintovirastot
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Henkilötietojen käsittelyyn ei kuulu automaattista päätöksentekoa.
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