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Tietosuojaseloste 

 
1. Rekisterin nimi 

Ryhti-hankkeen uutiskirje 
 

2. Rekisterinpitäjä 
 

Ympäristöministeriö 
Aleksanterinkatu 7, PL 35 
00023 Valtioneuvosto 
Puhelinvaihde 0295 160 01, kirjaamo@ym.fi 
 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Annukka Lyra, viestintäasiantuntija, ympäristöministeriö 
Puh. 0295 250326, annukka.lyra@ym.fi 

 
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 
Erityisasiantuntija Maija Seppälä    
Puh. 0295 250017, tietosuoja@ym.fi 
 

5. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  
 

Viestinnällä tehostetaan Ryhti-hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja pidetään sidosryhmät tietoisina 
työn etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja 
viestintätarkoituksissa uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä. Jakelua voidaan käyttää myös 
tapahtumakutsujen ja muun kohderyhmän kannalta oleellisen tiedon välittämiseen. Tietoa käytetään myös 
viestinnän tavoitteiden seurantaan, jolloin tarkastellaan ainoastaan sähköpostiosoitteiden 
organisaatiotunnusta (@-merkin jälkeistä osaa). 
 
 Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetuksen 
(2016/679) 6 artiklan 1 kohdan a-alakohta). 

 
6. Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät (tietosisältö) 

 
Uutiskirjerekisteri koostuu ainoastaan tilaajien sähköpostiosoitteesta. Tämän lisäksi keräämme 
uutiskirjeistä avaus- sekä klikkaustietoa henkilöittäin. 
 

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät  
 
Henkilötietoja käsittelevät ympäristöministeriön työntekijät, joilla on työtehtävän mukaiset 
käyttövaltuudet ja oikeus käsitellä kyseistä asiaa. Lisäksi tietoja voivat käsitellä ympäristöministeriön 
lukuun toimivat palveluntuottajat alihankkijoineen, joiden kanssa ympäristöministeriö on 
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sopinut tietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Tällaisia kumppaneita ovat 
sidosryhmäyhteistyötä hoitava ja sidosryhmien tavoittamista analysoiva Kira InnoHub, 
viestintäkumppaniksi kilpailutettu SEK Oy Ab sekä uutiskirjepalvelu Liana Technologies Oy.  
 

8. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin 
 
Palveluntarjoajat saattavat käyttää palvelun tarjoamiseksi palveluita, jotka toimivat osittain myös muualla 
kuin EU- ja ETA-alueella, jolloin henkilötiedot siirtyvät palvelun kautta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. 
Siirtäessään henkilötietoja kolmansiin maihin ympäristöministeriö noudattaa tietosuoja-asetuksen V luvun 
vaatimuksia. 

9. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat  
 

Uutiskirjeen tilaajan henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään kuin se on tarpeellista uutiskirjeiden 
lähettämiseksi eli kunnes uutiskirje lakkautetaan tai tilaus peruutetaan. Henkilötiedot poistetaan myös, 
mikäli sähköpostiosoite on toimimaton ja viestin toimitus on epäonnistunut kolme kertaa peräkkäin tai jos 
rekisteröity pyytää tietojensa poistamista. 

10. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet  
 
Rekisterinpitäjä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös 
käyttämiltään palveluntarjoajilta. Pääsy tietoihin ja oikeus käsitellä niitä päättyy viimeistään siinä 
vaiheessa, kun sopimus tietoja käsittelevien kumppaneiden (kohta 7) kanssa päättyy. 

 
11. Mistä henkilötiedot on saatu  

 
Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti uutiskirjeen tilaajalta itseltään hänen tilatessaan uutiskirjeen 
verkkolomakkeella. Uutiskirjeen seurantapikseleiden avulla kerätään tietoa uutiskirjeen ja sen sisältämien 
linkkien avaamisesta. 

12. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Lisätietoa tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista osoitteessa:  
www.ym.fi/tietosuoja  
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