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EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 13, 14, 30 artikla

Rekisteri
Panostajaluparekisteri
Rekisterinpitäjä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere
Puhelin: 0295 018 450
Sähköposti: tyosuojelu.lansi@avi.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Esittelijä Minna Silvennoinen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere
Puhelin: 0295 018 450
Sähköposti: tyosuojelu.lansi@avi.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Birger Jaarlin katu 15
PL 150, 13101 Hämeenlinna
kirjaamo.etela@avi.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Aluehallintovirasto pitää työsuojelun edistämiseksi ja asianmukaista valvontaa varten panostajan
pätevyyskirjojen rekisteriä.
Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin.
Panostajalaki 423/2016 22 § 1 mom.
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Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja erityiset henkilötietoryhmät
Lupahakijan henkilötiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sukunimi
etunimet
syntymäaika + henkilötunnus
postiosoite
puhelinnumero
terveydentila (mahd. viittaus asiakirjoihin)
kuolinpäivä (väestörekisteritietojen perusteella)
työkokemusalue (työpaikat)
lisätiedot (tiedot puhelinkeskusteluista asiakas/ muu viranomainen)
lupakortin kantalomakenumero
räjäytystyön luokat (A; B; C; D; E; F)
panostajaluokka (nuorempi panostaja, vanhempi panostaja, ylipanostaja, räjäytystyön vastuuhenkilö)
luvan perumisen peruste (teksti)
lisätiedot (aiemmat luvat, koulutukset)
puolustusvoimat käyty: kyllä/ei

Muut henkilötiedot
• terveystarkastuksen suorittaneen lääkärin nimi ja sv-tunnus
Rekisteriin tallennetaan tieto hakijan soveltuvuudesta tehtävään terveydentilansa puolesta ja hakijasta tehdystä turvallisuusselvityksestä.
Panostajalaki 423/2016 6 §, 12 §
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan panostajan pätevyyskirjan hakijalta.
Panostajan pätevyyskirjan myöntävän aluehallintoviraston on ennen pätevyyskirjan myöntämistä
hankittava pätevyyskirjaa hakeneesta suppea henkilöturvallisuusselvitys, jollei hakija esitä aluehallintovirastolle mainitun lain mukaan annettua turvallisuusselvitystodistusta.
Poliisilla ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa rekisterinpitäjälle tietoonsa tulleista asioista, jotka voivat vaikuttaa panostajan pätevyyskirjan voimassaoloon.
Väestörekisterikeskus toimittaa vuosittain tiedot kuolleista henkilöistä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle tietojen poistoa varten.
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Tietojen luovutukset
Seuraavat tiedot siirretään sähköisesti panostajan pätevyyskirja-kortin painattamista varten (panostaja-asetus 220/2000 1 §):
•
•
•
•
•
•
•
•

pätevyyskirjan numero
pätevyyskirjan haltijan sukunimi
pätevyyskirjan haltijan etunimet
pätevyyskirjan haltijan henkilötunnus
pätevyyskirjan myöntämispäivä
pätevyyskirjan viimeinen voimassaolopäivä
pätevyyskirjaluokka
postiosoite

Aluehallintovirasto voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 22 §:ssä tarkoitettuja tietoja
muulle viranomaiselle sen laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi sekä Euroopan unionin jäsenvaltion ja Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion viranomaiselle pätevyyskirjan myöntämiseen
ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden
avulla tai muutoin sähköisesti (Panostajalaki 23 §). Tietoja luovutetaan panostajalain 23 §:ssä kuvattuihin käyttötarkoituksiin viranomaisille, kuten
•
•

Poliisihallitukselle
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle

Rekisterin tietoja luovutetaan pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin merkityt tiedot säilytetään viiden vuoden ajan pätevyyskirjan voimassaolon päättymisestä.
Panostajalaki 423/2016 22 §
Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
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Tiedot on suojattu käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien hallinnalla, tietokantojen ja palvelinten teknisellä suojauksella, tilojen fyysisellä suojauksella, kulunvalvonnalla, tietoliikenteen suojauksella
sekä tietojen varmuuskopioinnilla.
Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia tietoja käsitellään, tai että niitä ei käsitellä. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa.
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä siitä pyyntö rekisterinpitäjälle
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle omakätisesti allekirjoitetussa
tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada täydennettyä puutteelliset
henkilötiedot.
Sen, joka haluaa korjata tai täydentää itseään koskevat tiedot, on esitettävä siitä pyyntö rekisterinpitäjälle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto), jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on menetelty EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen vastaisesti.
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