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Tietosuojaseloste 

1 
Rekisterin nimi 

 

Rakennustyömailla työskentelevien henkilörekisteri 

2 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Suomenlinnan hoitokunta 
 
Osoite 

Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki 

Muut yhteystiedot 

Puhelin (vaihde) 0295 338 300, sähköposti kirjaamo(a)suomenlinna.fi  

3 
Yhteyshenkilö rekis-
teriä koskevissa asi-
oissa 

Nimi ja tehtävänimike 

Heikki Malinen, rakennusmestari 

Osoite 

Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki 

Muut yhteystiedot 

Puhelin (vaihde) 0295 338 300,  

sähköposti tyomaavalvonta(a)suomenlinna.fi 

4 
Tietosuojavastaava 

Yhteystiedot 

Puhelin 0295 338 460, tietosuoja(a)suomenlinna.fi 

5 
Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus ja oi-
keusperuste 

Henkilötietoja käsitellään siltä osin kuin se on välttämätöntä yhteisellä ra-
kennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden, itsenäisten työnsuoritta-
jien, työnantajien ja vuokratyön teettäjien lakisääteisten tietojen ilmoitta-
miseksi Verohallinnolle. Rekisterin henkilötietoja pidetään veromenette-
lystä annetun lain (1995/1558) 15 b §:ssä säädettyjen tiedonantovelvolli-
suuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja turvaamiseksi. 
 
Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 

• Työturvallisuuslain (738/2002) 7 §:ssä tarkoitetun yhteisen raken-
nustyömaan pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan Verohallin-
non verovalvontaa varten kerättävän työmaalla työskentelevien 
tarpeellisten yksilöinti- ja yhteystietojen ylläpitämiseksi ja toimitta-
miseksi Verohallinnolle. 

• Henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistaminen ja väärin-
käytösten selvittäminen. 
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6 
Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja yhteisellä rakennus-
työmaalla työskentelevistä työntekijöistä, itsenäisistä työnsuorittajista, työn-
antajista ja vuokratyön teettäjistä: 
 
Tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten  

• nimi,  

• syntymäaika,  

• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), 

• veronumero,  

• työnantajan nimi ja y-tunnus, 

• työmaalla työskentelyaika. 

Muut tietojen välityksestä syntyvät tiedot, kuten: 

• tekniset tunnistautumistiedot (laitteen tai sovelluksen määrittämät 
tunnisteet) 

7 
Henkilörekisterin si-
sältämien henkilötie-
tojen säilytysaika 

Henkilötiedot poistetaan, kun tietoja ei enää tarvita, kuitenkin viimeistään 
kuuden vuoden kuluttua rakennustyömaan valmistumisvuoden päättymi-
sestä lukien.  

8 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot kerätään työmaan työntekijöiltä, heidän työnantajiltaan sekä itsenäi-
siltä työnsuorittajilta.  

9 
Tietojen siirto, luovut-
taminen ja vastaan-
ottajat 

Tiedot luovutetaan kuukausittain Verohallinnolle. 
 

10 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuo-
lelle 

Henkilötietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. 

11 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 

Tietoaineisto on suojattu pääsynhallinnan keinoin ja tarvittavin muin tieto-
turvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manu-
aalinen aineisto sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa, lukituissa tiloissa. 
Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain siihen tehtävänsä puolesta oi-
keutetut henkilöt. 
 
Rekisterin sisältämien tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen 
määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen oh-
jeistuksen perusteella. 
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12 
Mahdollisen auto-
maattisen päätök-
senteon olemassaolo 

Tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profi-
lointia. 

13 
Rekisteröidyn oikeu-
det 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitel-
läänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. 
 
Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä 
on oikeus saada kyseisen asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja 
käsitellyistä henkilötiedoista. 
 
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai 
poistamaan henkilötietojaan. 
 
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen kä-
sittelyä tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 
 
Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle tämän selos-
teen kohdassa 15 kuvatulla tavalla. 
 
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä lainmukai-
sesti, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle. 

14 
Rekisteröidyn suos-
tumuksen peruutta-
minen 

Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen. 

15 
Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oi-
keuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yh-
teyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Yhteystiedot löytyvät tämän selos-
teen kohdasta 3. 
 
Rekisteröidyn on pyydettäessä osoitettava henkilöllisyytensä asian käsitte-
lyn yhteydessä. 

16 
Muu informaatio 

Rekisteröityä on informoitu työsuhteen alkaessa tai työmaan kulunseuran-
nan käynnistyessä, mitä tietoja hänestä kerätään rekisterinpitäjän lakisää-
teisen velvoitteen toteuttamiseksi. 
 
Tämä tietosuojaseloste on nähtävillä verkkosivuillamme osoitteessa: 
https://www.suomenlinna.fi/suomenlinnanhoitokunta/virasto/suomenlin-
nan-hoitokunnan-tietosuojaperiaatteet/ 
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