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Seloste yleisen edun mukaisia arkistotarkoituksia taikka tieteellistä tai 

historiallisia tutkimustarpeita tai tilastollisia tarkoituksia varten 

tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä 
 

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 30 artiklan mukainen seloste 

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr:ssä yleisen edun mukaisia arkistotarkoituksia 

taikka tieteellistä tai historiallisia tutkimustarpeita tai tilastollisia tarkoituksia varten 

tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. 

Tämä asiakirja on laadittu 16.5.2018. Viimeisin muutos 30.5.2018. 

Lakiperuste 
Seloste perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679). 

Rekisterinkäsittelijä 
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr., Tutkijantie 7, 50100 Mikkeli 

015 321 340, e-posti@elka.fi 

Yhteyshenkilö 
Jarmo Luoma-aho, 044 321 3421, jarmo.luoma-aho@elka.fi 

Poikkeukset 
Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki eivät koske kuolleita henkilöitä muutoin kuin kuolleen 

henkilön geneettisten tietojen osalta. Edellä mainittu rajoite huomioiden Elkassa olevien 

kuolleiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyä ei ole rajoitettu. Henkilötiedon käsittelylle 

ei myöskään estettä Elkassa, jos henkilö on tehnyt henkilötietonsa julkiseksi. Luonnollinen 

henkilö voi myös antaa Elkalle suostumuksensa henkilötietojensa käsittelystä tietyin 

ehdoin, esim. erityisten henkilötietojen osalta. Tietosuoja-asetusta ei sovelleta 

henkilötietojen käsittelyyn, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan 

henkilökohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa. 

Käsittelyn tarkoitus 
Käsittelyn tarkoituksena on Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr:n (Elka) 

sopimuksen kautta luovuttajalta säilytykseen vastaanottamien henkilötietojen käsittely 

yleisen edun mukaisia arkistotarkoituksia taikka tieteellistä tai historiallisia tutkimustarpeita 

tai tilastollisia tarkoituksia varten. 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät 
Yrityksen tai muun organisaation Elkaan luovuttamat henkilötiedot koskevat työntekijöitä, 

hallintoelinten jäseniä, omistajia tai osakkeenomistajia, asiakkaita tai henkilöitä, jotka ovat 

jollain muulla tavalla olleet yhteydessä tai sidoksissa yritykseen tai muuhun 

organisaatioon.  
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Henkilötietojen luovuttaminen  
Luovutussopimuksen perusteella Elka voi käsitellä yleisen edun mukaisessa 

arkistointitarkoituksessa luovuttajalta vastaanottamassaan aineistossa olevia 

henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttajalla, rekisterin pitäjän roolissa, voi olla oikeutettu etu 

saada henkilötietoja. Myös muilla tahoilla voi olla oikeutettu etu saada henkilötietoja, esim. 

viranomaiset. 

Henkilötietoja tietoja voidaan käsitellä tieteellistä tai historiallisia tutkimustarpeita tai 

tilastollisia tarkoituksia varten, ja henkilötietoja voidaan antaa tutkijoiden tai 

tutkimusryhmien käyttöön osana Elkan tutkimuspalvelua. 

Seloste käsittelytoimista 

 

Yleisen edun mukainen arkistotarkoitus 
Käsittelijä: Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr. 

Käsittely: Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja käsitellään asiakirjojen järjestämis-, 

luettelointi-, digitointi- ja kuvailutyön sekä tutkijapalvelun yhteydessä. Henkilötietoja 

sisältävien kulttuuriperintöaineistojen ja niiden kuvailutietojen käytettäväksi asettaminen on 

mahdollista, jos se on oikeasuhtaista saavutettavaan yleiseen etuun nähden. Koko 

henkilökunta on tehnyt salassapitositoumuksen.  

Elka voi käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa tietojenkäsittelyssä. Käsittely tapahtuu 

palvelusopimuksen mukaisesti.  

Tieteelliset tai historialliset tutkimustarpeet tai tilastolliset tarkoitukset 
Käsittelijät: Tutkijat 

Käsittely: Tutkimuksen näkökulma, esim. henkilöhistoria, sukututkimus, tilastollinen 

tutkimus, organisaation historia jne. määrittelevät sen millaista henkilötietoa ja millaisessa 

laajuudessa niitä on tarpeellista käsitellä tutkimuksen yhteydessä. Tutkija antaa 

sitoumuksensa henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. 

Henkilötietojen alkuperäinen rekisterinpitäjä 
Käsittelijä: Yritys tai muu organisaatio, jonka toiminnan tuloksena Elkaan siirretty 

henkilörekisteri on syntynyt. 

Käsittely: Alkuperäisen käyttötarkoituksen tai muun oikeutetun edun mukainen käsittely, 

esim. puuttuvat työsuhdetiedot eläkkeen suuruuden määrittämisessä, lainhuudon 

saaminen kiinteistökaupoissa, osakeomistuksen selvittäminen tms.  

Kolmannet osapuolet 
Käsittelijä: Viranomainen tai muu organisaatio, jolla on lakiin perustuva oikeus käsitellä 

henkilötietoja, esim. poliisi, vakuutusyhtiö (ammattitaudit). 

Käsittely: Käsittelijän vastuulla oleva tapauskohtainen käsittely. 


