Henkilötietojen käsittely öljysuojarahastossa
Öljysuojarahastolle osoitetut korvaus- ja avustushakemukset ovat henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja. Myös
hakemuksia koskevat lausunnot ja päätökset sisältävät aina jossain määrin erilaisia henkilötietoja. Käsitellessään näitä asiakirjoja öljysuojarahasto toimii Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä ja noudattaa kyseisessä asetuksessa henkilötietojen käsittelylle ja rekisterinpitäjälle asetettuja periaatteita ja vaatimuksia.
Miksi öljysuojarahasto käsittelee henkilötietoja?
Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 1 §:n mukaan öljysuojarahastosta maksetaan korvauksia öljyvahingoista ja niiden torjumisesta sekä ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi rahastosta maksetaan korvauksia ja myönnetään avustuksia torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden
ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Öljysuojarahasto kerää ja käyttää henkilötietoja näiden laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi. Rahasto tarvitsee henkilötietoja muun muassa yksilöidäkseen korvauksien
ja avustuksien hakijat, arvioidakseen korvauksien ja avustuksien myöntämisen edellytyksiä, pyytääkseen tarvittavia lisätietoja sekä maksaakseen myönnetyt korvaukset.
Miten öljysuojarahasto kerää henkilötietoja?
Öljysuojarahasto kerää henkilötiedot pääsääntöisesti hakijoiltaan. Öljysuojarahaston myöntämiä korvauksia ja
avustuksia tulee öljysuojarahastosta annetun asetuksen (1409/2004) mukaan hakea rahastolta kirjallisesti. Asetuksessa on myös säädetty siitä, mitä tietoja hakijan tulee hakemuksessaan antaa. Useiden hakemuksessa annettavien tietojen voidaan katsoa olevan henkilötietoja.
Käytännössä hakemusasiakirjat saapuvat hakijoilta öljysuojarahastolle kolmea eri reittiä. Öljysuojarahaston
JASKA-hankkeessa korvausta hakevat yksityishenkilöt toimittavat hakemuksensa ensin Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka lähettää asiakirjat edelleen öljysuojarahastolle hankittuaan ensin hakemuksen käsittelyn kannalta tarpeelliset lausunnot ja lisätiedot. Pelastuslaitokset voivat toimittaa muut kuin ennakkopäätöksen antamista koskevat hakemuksensa suoraan öljysuojarahastolle käyttäen erillistä sähköistä lomaketta. Muut kuin
edellä mainitut hakijat, sekä pelastuslaitokset ennakkopäätöstä hakiessaan, toimittavat hakemuksensa suoraan
alueellisille ELY-keskuksille, jotka laativat hakemuksesta lausunnon ja toimittavat sen jälkeen hakemusasiakirjat edelleen öljysuojarahastolle.
Sen lisäksi että öljysuojarahasto kerää henkilötietoja hakijoiltaan, se saattaa saada henkilötietoja myös lausunnonantajilta. Lausunnonantajina toimivat ELY-keskusten lisäksi hakemustyypistä riippuen myös pelastuslaitokset ja Rajavartiolaitos. Lisäksi öljysuojarahasto voi tarkistaa hakemusasiakirjoihin sisältyviä tietoja tai pyytää niitä täydentäviä lisätietoja muilta viranomaisilta (esim. kunnat, MML) tai muiden viranomaisten hallinnoimista rekistereistä ja järjestelmistä (esim. kiinteistötietojärjestelmä).

Öljysuojarahaston keräämät henkilötiedot
Mikäli korvauksen tai avustuksen hakijana on luonnollinen henkilö, öljysuojarahasto kerää seuraavia henkilötietoja: hakijan nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja pankkiyhteystiedot; hakijan tai
jonkun muun luonnollisen henkilön omistamaan kiinteistöön liittyvät paikkatiedot ja kiinteistörekisteritunnus;
sekä kaikki muut sellaiset tiedot, jotka hakija hakemuksessaan antaa ja joista hän tai joku toinen luonnollinen
henkilö voi olla tunnistettavissa. Eräissä tilanteissa kerätään tiedot hakijan terveydentilasta, taloudellisesta asemasta ja elinolosuhteista.
Mikäli korvauksen tai avustuksen hakijana on yksityinen tai julkinen organisaatio, öljysuojarahasto kerää seuraavia henkilötietoja: hakijan yhteyshenkilön nimi- ja yhteystiedot, yhteyshenkilön taustaorganisaatio, sekä
kaikki muut sellaiset tiedot, joita hakija hakemuksessaan antaa ja joista yksittäinen luonnollinen henkilö voi
olla tunnistettavissa.
Lisäksi öljysuojarahasto kerää tietoa lausunnonantajien nimistä, yhteystiedoista ja taustaorganisaatioista.
Kenelle öljysuojarahasto luovuttaa kerättyjä henkilötietoja?
Öljysuojarahasto tallentaa tietoja kaikista saapuneista hakemuksista, lausunnoista ja tehdyistä päätöksistä rahaston sähköiseen hakemusten hallinnointijärjestelmään (Parkki). Järjestelmään tallennettuja tietoja käsittelee
öljysuojarahaston palveluksessa olevien virkamiesten lisäksi ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämisja hallintokeskus (KEHA-keskus), joka vastaa järjestelmän ylläpidosta. Pelastuslaitosten sähköisellä lomakkeella toimittamat hakemustiedot siirtyvät Parkki-järjestelmään automaattisesti lomakkeelta. Sähköisen lomakkeen ylläpidosta vastaa puolestaan Posti Messaging Oy.
Öljysuojarahasto voi luovuttaa sille toimitetut hakemusasiakirjat tai niihin sisältyviä henkilötietoja toisille viranomaisille pyytäessään näiltä lausuntoja tai lisätietoja hakemukseen liittyen. Lisäksi rahasto voi luovuttaa
muiden kuin JASKA-hankkeessa korvausta hakeneiden yksityishenkilöiden hakemusasiakirjat Pirkanmaan
ELY-keskukselle ja tämän alihankkijoille, mikäli rahasto päättää teettää kiinteistön maaperän tilaan liittyviä
tutkimuksia tai kunnostuttaa kiinteistön maaperän. Hakija tai pilaantuneen kiinteistön omistaja antaa hakemusvaiheessa luvan tutkimus- ja kunnostustoimenpiteisiin.
Hakemusasian käsittelyn päätyttyä öljysuojarahasto luovuttaa kaikki hakemusasiakirjat, niihin liittyvät lausunnot ja hakemuksien johdosta tehdyt päätökset ympäristöministeriön kirjaamolle arkistoitavaksi. Öljysuojarahaston päätösasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja ja öljysuojarahasto ja ympäristöministeriön kirjaamo voivat
antaa niistä tietoja julkisuuslain (621/1999) säännösten mukaisesti. Hakemusasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja,
jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta ole muuta säädetty (esim. tiedot henkilön terveydentilasta
ja taloudellisesta asemasta, yrityksen liikesalaisuudesta). Asiakirjoja koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa ympäristöministeriön kirjaamolle joko sähköpostitse (kirjaamo@ym.fi) tai postitse osoitteeseen: Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.

Henkilötietojen säilytysajat
Valtioneuvoston tiedonohjaussuunnitelman (TOS) mukaan öljysuojarahaston hakemus- ja päätösasiakirjat on
säilytettävä pysyvästi.
Henkilötietojen tarkistamista, oikaisemista ja käsittelyn rajoittamista koskevat tietopyynnöt
Henkilöillä, joiden henkilötietoja öljysuojarahasto on kerännyt, on oikeus saada tietää, kuinka hänen henkilötietojaan käsitellään sekä tarvittaessa tarkistaa omat tietonsa. Mikäli henkilö havaitsee tiedoissaan virheitä,
hänellä on oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojensa oikaisemista. Lisäksi hänellä on tietyissä
tilanteissa oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Lisätietoja edellä mainituista oikeuksista
löydät seuraavalta verkkosivulta: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi
Henkilötietojen tarkistamista, oikaisemista ja käsittelyn rajoittamista koskevat tietopyynnöt tulee toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon joko postitse, sähköpostitse tai tuomalla ne henkilökohtaisesti kirjaamon palvelupisteeseen. Tietojen tarkistamista koskevat pyynnöt pyydetään tekemään ympäristöministeriön verkkosivuilta löytyvällä valmiilla lomakepohjalla. Henkilötietojen korjaamista ja käsittelyn rajoittamista koskevat
pyynnöt voi puolestaan tehdä vapaamuotoisella hakemuksella.
Ympäristöministeriön kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Ritarikatu 2B, Helsinki
Puhelinvaihde: 0295 16001
Sähköposti: kirjaamo@ym.fi

Näin otat yhteyttä öljysuojarahastoon henkilötietojesi käsittelyä koskevassa asiassa
Mikäli haluat saada lisätietoa henkilötietojen käsittelystä öljysuojarahastossa, voit halutessasi ottaa yhteyttä
seuraaviin henkilöihin:
Öljysuojarahaston yhteyshenkilö:
Hallitussihteeri Merja Huhtala (merja.huhtala@ym.fi, puh. 0400 143 907)
Postiosoite: Öljysuojarahasto, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Ympäristöministeriön tietosuojavastaava:
tietosuoja@ym.fi, puh. 040 173 3289
Postiosoite: Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Huomaathan kuitenkin, että omien henkilötietojesi tarkistamista koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa ympäristöministeriön kirjaamolle edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.
Näin otat yhteyttä tietosuojavaltuutettuun henkilötietojesi käsittelyä koskevaan ongelmaan liittyen
Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely öljysuojarahastossa ei vastaa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia,
voit halutessasi tehdä asiasta kantelun tietosuojavaltuutetun toimistolle. Löydät tarkemmat ohjeet kantelun
tekemiseen tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

