Tuomioistuinten asiantuntijajäsenten nimitykset
Rekisterinpitäjä
Oikeusministeriö
Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tietoja
käytetään
määrättäessä
asiantuntijajäseniä
hallinto-oikeuteen,
vakuutusoikeuteen, korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja työtuomioistuimeen.

markkinaoikeuteen,

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdassa mainittu
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Tuomioistuinlain 17 luvun 3 §:n mukaan
valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuteen ja vakuutusoikeuteen.
Tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja työtuomioistuimeen.
Perustuslain 58 §:n mukaan tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen
ratkaisuehdotuksesta.
Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät
Rekisteröityjen ryhmä on hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuteen, vakuutusoikeuteen, korkeimpaan hallintooikeuteen ja työtuomioistuimeen määrättävät asiantuntijajäsenet.
Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraaviin henkilötietoryhmiin:
Viranhakijoiden yksilöintitiedot:
Esimerkiksi henkilön nimi, virkanimike, syntymäaika, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero ja äidinkieli.
Viranhakijoita koskevia muita henkilötietoja:
Esimerkiksi koulutus- ja työkokemustiedot, muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat tiedot kuten
nimikirja/ansioluettelo, koulu- ja opintotodistukset sekä muut työnhakuun ja virantäytön ehtoihin liittyvät
tarpeelliset tiedot.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuteen ja vakuutusoikeuteen määrättävien asiantuntijajäsenten
henkilötietoja luovutetaan valtioneuvostolle. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja työtuomioistuimeen
määrättävien asiantuntijajäsenten henkilötietoja luovutetaan valtioneuvostolle ja tasavallan presidentin
esittelyyn.
Lisäksi henkilötietoja luovutetaan oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään sidonnaisuus- ja
sivutoimirekisteriin. Rekisteri on jaettu kahteen osaan. Rekisterin julkinen osa on kaikkien käytettävissä
yleisessä tietoverkossa. Siitä ilmenee tuomarien sidonnaisuudet kotimaassa ja ulkomailla, heille myönnetyt
sivutoimiluvat sekä sivutoimista maksettavat palkkiot, jos palkkioiden yhteismäärä ylittää 10 000 euroa
vuodessa. Salassa pidettävään osaan merkitään taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat tiedot, sekä
sivutoimien osalta välimiesmenettelyn asianosaisia ja heidän avustajiaan koskevat tiedot. Tuomareilla on
pääsy omien tietojensa osalta myös salassa pidettävään osaan.
Viranomaisten hallussa olevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Jokaisella on oikeus saada tieto
julkisesta viranomaisen asiakirjasta siten kuin laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin
Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansiin maihin.
Henkilötietojen säilytysaika
Asiantuntijajäsenten nimityksiin liittyvät asiakirjat säilytetään valtioneuvoston tiedonohjaussuunnitelman
mukaan pysyvästi.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä ja saada
rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos
näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Niiden järjestelmien osalta, joihin
rekisteröidyllä ei ole käyttöoikeuksia järjestelmien kautta, omia tietoja voi pyytää oikeusministeriöltä.
Tietosuoja-asetuksessa taataan rekisteröidylle tietyin poikkeuksin oikeus tietojen oikaisemiseen. Tällaisessa
tilanteessa pyydetään olemaan yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojensa
poistamista, koska henkilötietojen käsittely perustuu oikeusministeriön lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseen (tietosuoja-asetus 17 artikla).
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii
tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi.
Lisätietoja näistä oikeuksista ja henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriössä saa sivuiltamme
https://oikeusministerio.fi/tietosuoja.

