
 

 

TIETOSUOJASELOSTE  
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), art. 12 
22.6.2022 
 

 

1 
Rekisterin nimi 

Eläinlääkärirekisterin julkinen tietopalvelu 
 
 

2 
Rekisterinpitäjä 

Ruokavirasto 
PL 200, 00027 Ruokavirasto 
Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki 
Puhelin (vaihde): 029 530 0400, sähköposti kirjaamo[at]ruokavirasto.fi 
 

3 
Yhteyshenkilö  
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Anita Venäläinen 
PL 200, 00027 Ruokavirasto 
Puhelin: 050 555 3982, anita.venalainen[at]ruokavirasto.fi 
 

4 
Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

PL 100, 00027 Ruokavirasto.  
Puhelin (vaihde): 029 530 0400, tietosuojavastaava[at]ruokavirasto.fi 
 

5 
Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus ja  
oikeusperuste  

Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 32 §:n nojalla Ruokavi-
rasto pitää kyseisessä laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamiseksi valtakunnallista 
rekisteriä eläinlääkärinammatin harjoittajista. Ruokavirasto luovuttaa eläinlääkärin am-
matinharjoittamisesta annetun lain 33 a §:n nojalla tietoja eläinlääkärinammatin harjoit-
tajista julkisen tietopalvelun kautta.  
 
Eläinlääkärirekisterin julkisesta tietopalvelusta voi jokainen saada tiedon eläinlääkärin ni-
mestä ja ammatinharjoittamisoikeuden voimassaolosta tai ammatinharjoittamisoikeuden 
rajoituksesta. 
 
Julkisesta tietopalvelusta tietoja voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina käyttäen haku-
perusteena eläinlääkärin nimeä tai tunnusnumeroa. 

6 
Henkilötietojen  
säilytysaika 

Eläinlääkärin tiedot poistetaan julkisesta tietopalvelusta välittömästi sen jälkeen, kun am-
matinharjoittamisoikeus on poistettu tai kun Ruokavirasto on saanut tiedon henkilön 
kuolemasta. 
 
Tieto ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksesta poistetaan julkisesta tietopalvelusta vä-
littömästi, kun rajoituksen voimassaolo päättyy. 

7 
Rekisterin tietosisältö
 
  

Eläinlääkärirekisterin julkisessa tietopalvelussa näytetään 
1. eläinlääkärinammatin harjoittajan nimi, 
2. tunnusnumero, 
3. tiedot ammatinharjoittamisoikeuksista: 

a. laillistetun eläinlääkärin laillistamispäivä tai 
b. väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden alku- ja loppupäivä, 

4. kyllä/ei-tyyppinen tieto siitä, onko ammatinharjoittamisoikeutta rajoitettu. 
 

8 
Säännönmukaiset  
tietolähteet  

Tiedot päivittyvät julkiseen tietopalveluun eläinlääkärirekisteristä. 
 
 

9 
Tietojen  
säännönmukaiset  
luovutukset  

Eläinlääkärirekisterin julkisesta tietopalvelusta voi jokainen saada tiedon eläinlääkärin 
ammatinharjoittamisoikeuden voimassaolosta tai ammatinharjoittamisoikeuden rajoituk-
sesta. 

10 
Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle
  

Eläinlääkärirekisterin julkinen tietopalvelu on käytettävissä EU- tai ETA-alueen ulkopuo-
lella. Julkisesta tietopalvelusta tietoja voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina käyttäen 
hakuperusteena eläinlääkärin nimeä tai tunnusnumeroa. 



11  
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
Palvelussa ei käsitellä manuaalista aineistoa. 
 
B. Sähköisesti käsiteltävät aineistot 
Eläinlääkärirekisterin julkisen tietopalvelun tiedot välitetään käyttäjälle https-protokol-
lalla. Tiedot on salattu TLS-protokollalla. Kirjautumisen sijaan julkisessa tietopalvelussa on 
Turingin testi. 
 

12 
Automaattinen  
päätöksenteko ja  
profilointi 

Palvelussa käsiteltyjen tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai 
profilointia. 

13 
Rekisteröidyn  
oikeudet 

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen, oi-
keus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja tietojen siirto-oikeus määräytyvät EU:n tieto-
suoja-asetuksen artiklojen 15–22 mukaan. 
 
Oikeus tietojen tarkastamiseen  
 
Eläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläinlääkärirekisteriin tallennetut ja voimassa olevat 
perustietonsa maksutta eläinlääkärirekisterin asiointisovelluksen kautta. Mikäli eläinlää-
käri haluaa nähdä kaikki eläinlääkärirekisteriin tallennetut tietonsa, pyyntö tulee lähettää 
Ruokavirastolle sähköpostiosoitteeseen elainlaakarirekisteri@ruokavirasto.fi tai Ruokavi-
raston kirjaamoon osoitteeseen PL 200, 00027 Ruokavirasto. 
 
Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyn-
töä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkas-
tuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua 
todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle 
itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tar-
peelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus. 
 
Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi. 
 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
 
Eläinlääkärillä on oikeus pyytää henkilötietojensa korjaamista. Voit itse korjata tietojasi 
eläinlääkärirekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. 

Voit myös lähettää kirjallisen korjauspyynnön rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyyn-
nössä sinun tulee mainita oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai rekisteriin täydennet-
tävät tiedot. Henkilöllisyytesi tarkistetaan pyynnön yhteydessä. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
 
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisterinpi-
täjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tar-
vitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 

14 
Oikeus peruuttaa 
suostumus 

Tietojen näyttäminen eläinlääkärirekisterin julkisessa tietopalvelussa ei perustu suostu-
mukseen. 

15 
Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomai-
selle 

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi kä-
sittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii Tieto-
suojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi. 
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