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1
Rekisterin nimi
2
Rekisterinpitäjä

Kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten allekirjoittajien rekisteri
Nimi

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt ovat henkilötietolain tarkoittamia henkilörekisterinpitäjiä
kannatusilmoitusten keräysvaiheessa.
Väestörekisterikeskus on puolestaan lain tarkoittama rekisterinpitäjä kannatusilmoitusten
tarkastusvaiheessa.
Osoite

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki / Teknologiakatu 7, 67100 Kokkola
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, sähköposti kirjaamo(a)vrk.fi
Tehtävänimike
3
Kehityspäällikkö Pauli Pekkanen
Yhteyshenkilö reOsoite
kisteriä koskevissa
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki / Teknologiakatu 7, 67100 Kokkola
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, sähköposti kirjaamo(a)vrk.fi
Tehtävänimike
4
Tietosuojavastaava Johtava asiantuntija Noora Kallio
Osoite

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, noora.kallio(a)vrk.fi
5
Henkilörekisterin
sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Väestörekisterikeskuksen hävittää kannatusilmoitukset aloitteen eduskuntakäsittelyn päätyttyä. Jos aloitetta ei toimiteta eduskuntaan, Väestörekisterikeskus säilyttää kannatusilmoituksia yhdeksän kuukautta Kansalaisaloitelain 12/2012 9 §:n nojalla antamastaan päätöksestä, minkä jälkeen ne hävitetään. (Kansalaisaloitelaki 12/2012 12 §)
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6
Henkilötietojen käsittelyn peruste on kansalaisaloitelaki (12/2012). Rekisteriin kerätään
Henkilötietojen kä- kansalaisaloitteen kannatusilmoitukset ja niihin liittyvät henkilötiedot kansalaisaloitelain
sittelyn tarkoitus ja edellyttämällä tavalla ja niille suoritetaan ko. lain 9 §:n mukainen tarkastus.
oikeusperuste

7
Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
 Etunimet
 Sukunimi
 Syntymävuosi
 Kotikunta
 Kannatusilmoituksen allekirjoituspäivä

8
Rekisteriin tallennetaan tiedot seuraavista tietolähteistä:
Säännönmukaiset
tietolähteet
 Oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -järjestelmä
 Aloitteen vireillepanijan toimittamat paperilomakkeet, jos ko. lomakkeet ovat valikoituneet osaksi Väestörekisterikeskuksen määrittelemään tarkastuksen satunnaisotosta
9
Tietojen siirto, luovuttaminen ja vastaanottajat

Kansalaisaloitelain (12/2012) 12 §:n mukaan, mikäli Väestörekisterikeskus vahvistaa, että
kansalaisaloite on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta, sen hallussa olevat tiedot
ovat julkisia. Väestörekisterikeskus luovuttaa pyydettäessä tietoja aloitteen kannattajista ja
rekisteri on nähtävänä Väestörekisterikeskuksessa. Samainen lain 12 § kuitenkin velvoittaa
Väestörekisterikeskuksen hävittämään kannatusilmoitukset eduskuntakäsittelyn päätyttyä,
mistä syystä kopiota rekisteristä ei luovuteta, jotta hävittämisvelvollisuuden toteutuminen
voidaan taata. Mikäli kannatusilmoituksia ei päätöksen mukaan ole riittävää määrää, tiedot
eivät tule julkisiksi.
CGI Suomi Oy vastaa kaikkien tarkastettavaksi valittujen lomakkeiden ja sähköisten kannatusilmoitusten vertailuajosta väestötietojärjestelmää vasten. OpusCapita Group Oy vastaa
paperilla toimitettujen kannatusilmoitusten käsittelystä ja skannauksesta sekä dataksi
muuntamisesta.

10
Julkisia tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
11
Tietoaineisto on suojattu pääsynhallinnan keinoin. Manuaalinen aineisto sijaitsee kulunvalRekisterin suojauk- vonnalla suojatuissa, lukituissa tiloissa.
sen periaatteet
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Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo
14
Tarkastusoikeus

15
Oikeus vaatia tiedon korjaamista

23.3.2018
Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Mikäli Väestörekisterikeskus vahvistaa, että kansalaisaloite on kerännyt vähintään 50 000
kannatusilmoitusta, sen hallussa olevat tiedot ovat julkisia.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin eli tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa, jos Väestörekisterikeskuksen tarkastuksessa osoittautuu, että hyväksyttyjä kannatusilmoituksia on alle vaaditun 50 000:n lukumäärän. Tällöin tietojaan tarkastavan on tehtävä henkilökohtainen tai kirjallinen pyyntö
rekisterin yhteyshenkilölle ja todistettava henkilöllisyytensä. Tarkastuspyyntöihin voidaan
vastata 1 vuorokauden kuluessa.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa korjaamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti,
yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdasta 3.
Mikäli pyyntö tehdään siinä vaiheessa, kun Väestörekisterikeskus on jo suorittanut kannatusilmoituksia koskevan tarkastuksen, ei korjauksella ole enää kuitenkaan vaikutusta Väestörekisterikeskuksen kansalaisaloitteen hyväksyttyjen kannatusilmoitusten lukumäärää
koskevaan päätökseen.

16
Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.
Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen
17
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa
käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Henkilötietojen käsittelyä ei myöskään voi pyytää rajoittamaan, koska tietoja käsitellään lain nojalla.

18
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn
Rekisteröidyn vali- liittyen.
tusoikeus valvontaviranomaiselle
19
Muu informaatio

Äänioikeusrekisterin rekisteriseloste on nähtävillä VRK:n verkkosivuilla.

