HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA YMPÄRISTÖNSUOJELUN
TIETOJÄRJESTELMÄN VALVONTAOSIOSSA (YLVA)
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosioon tallennetaan tietoja ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014)
nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisesta toiminnasta ja jätelain (JL, 646/2011) nojalla lupa- ja
rekisteröintivelvollisesta toiminnasta. Järjestelmään tallennetaan tietoa toiminnanharjoittajasta, toiminnan
aiheuttamista päästöistä ja toimintaan kohdistetuista valvontatoimenpiteistä. Tallennettaviin tietoihin sisältyy
myös henkilötietoja.
Pääasiassa järjestelmää ja siihen sisältyviä tietoja käyttävät ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaiset
valvontaviranomaiset lakisääteisiä valvontatehtäviä suorittaessaan. Tietoja voidaan kuitenkin antaa myös muiden
viranomaisten käyttöön, mikäli nämä tarvitsevat tietoa lakisääteisten tehtäviensä suorittamiseksi.
Ympäristöministeriö toimii järjestelmään tallennettujen henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa näin ollen
siitä, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen käsittelylle asettamia
velvoitteita ja periaatteita. Ympäristöministeriö ohjaa henkilötietojen käsittelijöiden toimintaa ja vastaa tietojen
käsittelyä koskeviin tiedusteluihin ja pyyntöihin.
Mitä henkilötietoja YLVA:an kerätään?
Toiminnanharjoittajan ollessa luonnollinen henkilö, järjestelmään kerätään toiminnanharjoittajan nimi, osoite
toimipaikkaan, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Toiminnanharjoittaja antaa tietonsa itse joko sähköisen
asiointipalvelun kautta tai suoraan viranomaiselle.
Toiminnanharjoittajan ollessa yritys tai muu organisaatio, järjestelmään kerätään tämän organisaation
yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot ja organisaatiotiedot. Yhteyshenkilö antaa tiedot organisaation puolesta joko
sähköisen asioinnin kautta tai suoraan viranomaiselle.
Lisäksi järjestelmään voidaan kerätä kolmannesta osapuolesta (muu kuin toiminnanharjoittaja tai viranomainen)
nimi ja yhteystiedot silloin, kun tällainen kolmas osapuoli ilmoittaa toiminnanharjoittajaa koskien kokemastaan
haitasta.
Kenelle henkilötietoja luovutetaan?
Ympäristöministeriö luovuttaa järjestelmään tallennettuja tietoja ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskukselle
(KEHA-keskus), joka vastaa järjestelmän teknisestä ylläpidosta. ELY-keskusten Ympäristö- ja luonnonvarat –
vastuualueilla, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla ja Suomen ympäristökeskuksella on järjestelmään
käyttöoikeudet, sillä ne käyttävät sinne tallennettuja tietoja lakisääteisiä valvonta- ja seurantatehtäviä hoitaessaan.
Lisäksi järjestelmästä voidaan luovuttaa tietoja Tilastokeskukselle, Luonnonvarakeskukselle, Tullille ja
verohallinnolle näiden viranomaistehtävien suorittamista varten.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun (621/1999) rajoissa järjestelmään tallennettuja tietoja voidaan
luovuttaa myös muille kuin edellä mainituille tahoille. Henkilötietoja ei kuitenkaan julkaista eikä luovuteta
kaupalliseen käyttöön. Tietoja ei myöskään luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

Mihin henkilötietojen keräys ja käsittely perustuvat?
YLVA kuuluu osaksi suurempaa, usean eri tietojärjestelmän, rekisterin ja tiedoston muodostamaa
ympäristönsuojelun tietojärjestelmää. Järjestelmästä ja sen rekisterinpitäjistä säädetään ympäristönsuojelulain 222
§:ssä.
Henkilötietojen kerääminen YLVA:an perustuu seuraaviin säädöksiin:
-

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta
Ympäristönsuojelulaki 223 §
Ympäristönsuojelulaki 172 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 27 §
Jätelaki 94 §

Valvontaviranomaisten ja ympäristön tilan seurannasta vastaavien viranomaisten tehtävistä säädetään puolestaan
seuraavissa säädöksissä:
-

Ympäristönsuojelulaki 143 §
Laki Suomen ympäristökeskuksesta 1 §

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään pysyvästi ELY-keskusten arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
Henkilötietojen tarkistamista, oikaisemista ja käsittelyn rajoittamista koskevat tietopyynnöt
Henkilöllä, jonka tietoja ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosioon on tallennettu, on oikeus tietää,
miten hänen henkilötietojaan käsitellään ja tarvittaessa tarkastaa tietonsa. Mikäli henkilö havaitsee tarkastuksen
yhteydessä henkilötiedoissaan virheitä, hän voi pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen 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 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
Yhteydenotto henkilötietojen käsittelyä koskevassa ongelmatilanteessa
Mikäli haluat lisätietoja ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosioon tallennettujen henkilötietojesi
käsittelystä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaamme:

Johtava asiantuntija Anna Saarinen,
Puhelin: 0295 250 258,
Sähköposti: tietosuoja@ym.fi
Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei vastaa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia, voit halutessasi tehdä
asiasta kantelun tietosuojavaltuutetun toimistolle. Löydät tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen
tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

