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TIETOSUOJASELOSTE 

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla 

     

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Henkilötietojen käsittely edustajatoiminnassa 

Rekisterinpitäjät  

Maahanmuuttovirasto 

Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto 

Päätoimipaikka: Opastinsilta 12 A, Helsinki 

Puhelin: 0295 430 431 (vaihde), faksi 0295 411 720 

Sähköposti: migri@migri.fi 

Vastaanottokeskus 

Asianomainen vastaanottokeskus (kirjataan vastaanottokeskuksen 

yhteystiedot) 

Rekisteröidyn yhteyspiste  

Vastaanottoyksikkö, vastaanottoyksikko@migri.fi  

Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto 

Puhelin: 0295 430 431 (vaihde) 

 

Asianomainen vastaanottokeskus (kirjataan vastaanottokeskuksen 

yhteystiedot) 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava 

Maahanmuuttoviraston tietosuojavastaava 

Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto 

Sähköposti: tietosuojavastaava@migri.fi 

Internetsivut: www.migri.fi 
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kansainvälistä suojelua hakevan, 

tilapäistä suojelua saavan tai ihmiskaupan uhriksi joutuneen lapsen 

edustajaan ja edustajan määräämiseen liittyvien toimenpiteiden tekeminen, 

ylläpito ja seuranta.  Lapselle määrätään viivytyksettä edustaja, jos lapsi on 

Suomessa ilman huoltajaa tai muuta laillista edustajaa. 

 

Hakemuksen edustajan määräämisestä tekee vastaanotto- tai 

järjestelykeskus, jonka asiakkaaksi lapsi on rekisteröity. Edustajan määrää 

käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa lapsi on 

rekisteröitynä. 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 

c-alakohdan mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 

noudattamiseen. Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite perustuu seuraaviin 

säädöksiin: 

 

• Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa (615/2020) 

• Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan 

uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) 

• Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 

(116/2002) 

Henkilötietoryhmät 

Tallennettavat henkilötietoryhmät: 

 

• Edustajan nimi 

• Edustajan henkilötunnus 

• Edustajan osoitetiedot 

• Edustajan puhelinnumero 

• Edustajan sähköpostiosoite 

• Edustettavien asiakkaiden asiakasnumero, sukunimi ja etunimet 

• Aikaisempien edustettavien lukumäärä 

Tietolähteet 

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä edustajaa esittävältä 

vastaanotto- tai järjestelykeskukselta ja käräjäoikeudelta. 

Henkilötietojen vastaanottajat 

• Edustajan määräämisestä vastaava käräjäoikeus 

• Edustettava (Asiakas) 

• Vastaanottokeskukset 

• Maahanmuuttovirasto 

• Kunta (Mikäli asiakkuus siirtyy vastaanottokeskuksesta kuntaan) 
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteröidyn henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot poistetaan, kun niiden käyttötarvetta ei 

enää ole ja viimeistään 5 vuoden päästä viimeisestä merkinnästä. 

Oikeus päästä henkilötietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä saada nähtäväksi rekisteröidystä 

tallennetut ja käsiteltävät henkilötiedot tai tieto, ettei henkilötietoja käsitellä.  

 

Tietopyyntö tehdään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle seuraavasti: 

 

• lähettämällä tietopyyntö kirjeitse Maahanmuuttoviraston 

postiosoitteeseen  

• tai lähettämällä tietopyyntö sähköpostitse osoitteeseen migri@migri.fi.  

• tai asioimalla henkilökohtaisesti vastaanottokeskuksessa, joka on 

esittänyt edustajan määräämistä tehtävään 

 
Tarkastusoikeus voidaan evätä vain poikkeustapauksissa. Jos rekisterinpitäjä 

kieltäytyy antamasta tietoja, siitä annetaan kirjallinen todistus. Todistuksessa 

mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Tarkastusoikeuden 

epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta 

rekisteröidylle. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 

käsiteltäväksi. 

 

Rekisterinpitäjä voi periä tarkastusoikeuden käyttämisen välittömistä 

kustannuksista kohtuullisen korvauksen, mikäli edellisestä tarkastusoikeuden 

käyttämisestä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai 

täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 

tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tällaisessa tapauksessa 

pyydämme kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan 

virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto 

pitäisi täydentää ja miten. 

 

Tietojen oikaisu- poisto-, tai täydentämispyyntö tehdään henkilökohtaisesti 

rekisterinpitäjälle seuraavasti: 

 
• lähettämällä tietopyyntö kirjeitse Maahanmuuttoviraston 

postiosoitteeseen  

• tai lähettämällä tietopyyntö sähköpostitse osoitteeseen migri@migri.fi.  

• tai asioimalla henkilökohtaisesti vastaanottokeskuksessa, joka on 

esittänyt edustajan määräämistä tehtävään 
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Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle 

Mikäli haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyä koskevasta 

ongelmasta, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjän 

edustajaan/tietosuojavastaavaan (yhteystiedot yllä). Sinulla on oikeus valittaa 

tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle. Suomessa 

valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun 

toimiston internetsivut ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi. 

Ajantasainen tietosuojaseloste löytyy Maahanmuuttoviraston internetsivuilta 

osoitteesta www.migri.fi 

 


