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BITTIMITTARI.FI-PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE 

 

Rekisterinpitäjä  

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot  

PL 320, 00059 TRAFICOM 

kirjaamo@traficom.fi  

puhelin 029 534 5000 

 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan 

yhteystiedot  

PL 320, 00059 TRAFICOM 

tietosuoja@traficom.fi  

puhelin 029 534 5000 

 

Mikäli viestisi sisältää arkaluonteista, salassa 

pidettävää tai muutoin sensitiivistä sisältöä tai 

henkilötunnuksen, pyydämme käyttämään 

Traficomin turvasähköpostia. 

 

 

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Bittimittari.fi on nettiselaimessa sekä Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiä käyttävissä mobiili-

laitteissa toimiva nettiyhteyden nopeuden ja laadun mittaamiseen tarkoitettu palvelu. Palve-

lun tavoitteena on tarjota jokaiselle netinkäyttäjälle selkeä, informatiivinen ja helppokäyttöi-

nen nettiyhteyden nopeuden ja laadun mittaustyökalu.  

 

Palvelun toissijaisena tavoitteena ja käyttötarkoituksena on kerätä palvelun käytön avulla 

Traficomille tietoa nettiyhteyksien laadusta viraston lakisääteisiä tehtäviä varten. Esimerkiksi 

päätelaitteen sovellukselle ilmoittamia sijaintitietoja Traficom hyödyntää yleistettynä Suomen 

laajakaistaverkkojen toimivuuden tarkasteluun. Sähköisen viestinnän palveluista annetun 

lain (SVPL) 304 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan Traficomin tehtävänä on kerätä tietoa ja 

tiedottaa verkkopalvelujen ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta ja hinnoista. Tra-

ficom käyttää käyttäjien nettiyhteyden anonymisoituja mittaustietoja lain perusteella myös 

tilastointiin. 

 

Palvelun toteutuksessa käsitellään käyttäjien päätelaitteiden IP-osoitteita ja käyttäjien suos-

tumuksella päätelaitteen sijaintitietoja. Palvelussa käsitellään myös langattoman lähiverkon 

SSID-tunnistetta, jonka voidaan joissain tapauksissa katsoa olevan henkilötietoa. Lisäksi laa-

tututkimuksen yhteydessä palvelussa käsitellään mahdollista käyttäjän itse ilmoittamaa pos-

tiosoitetietoa. 

 

Traficomin toteuttama henkilötietojen käsittely Bittimittari.fi-palvelussa perustuu yleistä etua 

koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämi-

seen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta). Lisäksi mobiiliso-

velluksen käytön yhteydessä tapahtuva päätelaitteen sijaintitietojen käsittely perustuu hen-

kilön yksiselitteiseen suostumukseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 

a alakohta). Käyttäjä voi hallinnoida suostumustaan päätelaitteen sovelluskohtaisista asetuk-

https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
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sista tai poistaa sovelluksen päätelaitteeltaan. Yksittäisten mittausten tekeminen mobiiliso-

velluksilla on mahdollista, vaikka käyttäjä ei antaisi palvelulle lupaa käsitellä päätelaitteen 

sijaintitietoja. Tällä voi kuitenkin olla vaikutusta mittaustulosten kattavuuteen.  

 

Bittimittari.fi-palvelussa ei käytetä evästeitä, mutta selainkäyttöliittymän osalta käytössä on 

evästeenkaltainen tekniikka. Tekniikka mahdollistaa mittaushistorian tallentumisen käyttäjän 

päätelaitteelle selaimen paikalliseen tallennustilaan (ns. local storage). Käyttäjä voi siten tar-

kastella aiemmin tekemiään mittauksia. Selainkäyttöliittymällätehtävät mittaukset edellyttä-

vät käyttäjältä erillistä suostumusta (SVPL 205 §). Ilman suostumusta mittauksia ei voi 

tehdä. Suostumus pyydetään ensimmäisellä käyttökerralla. 

 

 

 

 

 

Tietosisältö 

Käsiteltävä tietoai-

neisto 

 

 

 

 

 

 

Bittimittari.fi-palvelussa käsiteltävät tiedot voivat olla EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa määriteltyjä henkilötietoja kuten 

luonnollisen henkilön päätelaitteen IP-osoite, SSID-tunniste ja suos-

tumuksen perusteella käsiteltävä päätelaitteen käyttäjän sijaintitieto. 

Lisäksi laatututkimuksen yhteydessä palvelussa käsitellään mahdol-

lista käyttäjän itse ilmoittamaa postiosoitetietoa, jota ei kuitenkaan 

tallenneta palvelussa. 

  

Käsiteltävän tietoai-

neiston tietolähteet 

(mistä tiedot saa-

daan) 

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan Bittimittari.fi-palvelun käyttäjien 

päätelaitteilta palvelun käytön yhteydessä. Lisäksi käyttäjä voi laatu-

tutkimuksen yhteydessä ilmoittaa itse postiosoitetietonsa laatura-

porttiin tallentamista varten. Palvelu ei edellytä rekisteröitymistä. 

 

Henkilötietojen säi-

lytysaika 

Palvelussa käsiteltävät henkilötiedot tallentuvat käyttäjien tekemien 

mittausten yhteydessä Traficomin ylläpitämälle tulospalvelimelle, 

jossa niitä säilytetään 90 vuorokautta. Tämän jälkeen anonymisoitu 

mittausdata siirretään tulospalvelimelta pitkäaikaiseen säilytykseen 

Traficomin tietojärjestelmään, jossa mittaustietoja säilytetään Tra-

ficomin tiedonohjaussuunnitelman (TOS) mukaisesti SVPL:n 304 

§:n mukaisiin tehtäviin. 

 

 

Tietojen käsittely 

Henkilötietojen vas-

taanottajat ja vas-

taanottajaryhmät 

(Mihin tietoja luovu-

tetaan) 

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja palve-

lusta.   

 

 

Henkilötietojen kä-

sittely rekisterinpitä-

jän lukuun 

Traficomin lukuun toimivia henkilötietojen käsittelijöitä on kaksi: 

Twoday Oy (y-tunnus 1988069-3), joka toteuttaa palvelun ja CSC-

Tieteen tietotekniikan keskus Oy (y-tunnus 0920632-0), joka vastaa 

palvelun yhteyksistä ja mittauspalvelimista. 
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Henkilötietojen siir-

täminen kolmansiin 

maihin EU:n/ETA:n 

ulkopuolelle 

Bittimittari.fi-palvelusta ei siirretä tietoja EU:n/ETA:n valtioiden ulko-

puolelle eikä tietoihin ole näistä kolmansista maista pääsyä. 

  

 

Automaattinen pää-

töksenteko ja profi-

lointi 

Käsittelytoimiin ei sisälly automaattista päätöksentekoa. 

 

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 

 

Oikeuksien käyttämisestä 

 

Voit käyttää oikeuksiasi toimittamalla sitä koskevan pyynnön Traficomille sähköpostitse tai 

postitse. Yhteystiedot löytyvät tietosuojaselosteen kohdasta "Rekisterinpitäjän yhteystiedot".  

 

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle 

 

Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa lainsäädännön kanssa, voit tehdä 

asiasta valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistolle. 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 

tietosuoja(at)om.fi 

p. 029 566 6700 

 

Oikeus saada pääsy 

omiin tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että 

häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja 

jos henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.  

 

Tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus saada jäljennös käsiteltävistä 

henkilötiedoista ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja va-

pauksiin (15 art. 4 kohta). Traficomille ei Bittimittari.fi-palvelun käy-

töstä muodostu sellaista mittaustietoa, jota virasto voisi yhdistää yk-

sittäiseen käyttäjään, koska palvelu ei vaadi erillistä rekisteröitymistä.  

 

Oikeus tietojen oi-

kaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 

aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 

henkilötiedot. 

Traficomille ei kuitenkaan Bittimittari.fi-palvelun käytöstä muodostu 

sellaista mittaustietoa, jota virasto voisi yhdistää yksittäiseen käyttä-

jään. 

Vastustamisoikeus  Tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun, 

rekisterinpitäjän julkisen vallan käyttöön tai rekisterinpitäjän tai kol-

mannen osapuolen oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vas-

tustaa henkilötietojensa käsittelyä. 

 

Traficomille ei tosiasiallisesti muodostu Bittimittari.fi-palvelun käy-

töstä sellaista mittaustietoa, jota virasto voisi yhdistää yksittäiseen 

käyttäjään. 

 

Jos rekisteröity käyttää vastustamisoikeuttaan, on rekisterinpitäjän 

lopetettava henkilötietojen käsittely, ellei rekisterinpitäjä voi osoittaa, 
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että käsittelyyn on tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekiste-

röidyn oikeudet ja vapaudet tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen 

laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

 

Tietoja ei käsitellä suoramarkkinointia varten.  

 

Tilanteessa, joissa tietoja käsitellään tilastollisia- tai tutkimustarkoi-

tuksia vasten, rekisteröity voi vastustaa tietojen käsittelyä henkilö-

kohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jolloin rekisterinpitä-

jän on lopetettava tietojen käsittely, jos käsittely ei ole tarpeen yleistä 

etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.  

 

Oikeus rajoittaa tie-

tojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henki-

lötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksessa mainituissa tilanteissa. 

 

Traficomille ei Bittimittari.fi-palvelun käytöstä kuitenkaan muodostu 

sellaista mittaustietoa, jota virasto voisi yhdistää yksittäiseen käyttä-

jään. 

 

Oikeus siirtää tiedot 

järjestelmästä toi-

seen  

 

Oikeus ei sovellu kyseessä oleviin käsittelytoimiin siltä osin kuin hen-

kilötietoja ei käsitellä suostumuksen eikä sopimuksen perusteella. 

  

Traficomille ei Bittimittari.fi-palvelun käytöstä muodostu sellaista mit-

taustietoa, jota virasto voisi yhdistää yksittäiseen käyttäjään, koska 

palveluun ei rekisteröidytä. 

Oikeus tietojen 

poistamiseen (oi-

keus tulla unohde-

tuksi) 

 

Tämä oikeus ei sovellu kyseessä oleviin käsittelytoimiin siltä osin kuin 

Traficomin toteuttama henkilötietojen käsittely Bittimittari.fi-palve-

lussa perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai re-

kisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.  

 

Käyttäjä itse voi poistaa päätelaitteeseensa tallentuneet mittaustie-

dot.  

Traficomille ei Bittimittari.fi-palvelun käytöstä muodostu sellaista mit-

taustietoa, jota virasto voisi yhdistää yksittäiseen käyttäjään. 

 

Oikeus peruuttaa 

suostumus 

Oikeus ei sovellu kyseessä oleviin käsittelytoimiin siltä osin kuin hen-

kilötietoja ei käsitellä suostumuksen perusteella. Palvelun käyttäjällä 

on mahdollisuus itse päättää antaako hän suostumuksensa päätelait-

teen sijaintitietojen käsittelyyn mobiilisovellusta käyttäessään. Suos-

tumusta ei ole pakko antaa, vaan yksittäinen mittaus toimii ilman pää-

telaitteen sijaintitietojakin. Käyttäjä voi hallinnoida mobiilisovelluk-

selle antamiaan suostumuksia päätelaitteen sovelluskohtaisista ase-

tuksista. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa luvan sijaintitieto-

jensa käsittelyyn päätelaitteen sovelluskohtaisista asetuksista tai 

poistamalla sovelluksen mobiililaitteestaan. 

 

 

 

 


