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Viranomaisten roolit C-ITS-palveluiden käyttöönotossa ja operatiivi-

sessa käytössä  

 

Rekisterinpitäjä  

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 

Väylävirasto 

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 tarkoitus ja peruste 

 

Traficom ja Väylävirasto ovat hankkineet yhdessä konsulttityön, jonka tavoitteena on luoda 

ehdotus, miten C-ITS-palveluita kannattaisi Suomessa toteuttaa ja mitkä erityisesti viran-

omaisten roolit ovat palveluiden ja niiden vaatiman infrastruktuurin toteuttamisessa sekä 

valvottaessa C-ITS-palveluita ja C-ITS-yksiköitä. Osana työtä konsultti haastattelee tilaajien 

asiantuntijoita ja ulkoisia asiantuntijoita.  

Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 2 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan Liikenne- 

ja viestintävirasto edistää liikenteen ja viestinnän sekä niiden markkinoiden digitalisaatiota 

ja automatisaatiota sekä mahdollistaa liikenteeseen ja viestintään liittyvät kokeilut, tutkimuk-

set ja innovaatiot. 

Väylävirastosta annetun lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan Väylävirasto vastaa hallin-

noimastaan valtion tieverkosta ja niiden kehittämisestä sekä siihen kohdistuvien toimien yh-

teensovittamisesta koko maassa sekä 4 kohdan mukaan edistää liikenteen palveluiden ja 

liikennejärjestelmän digitalisaatiota ja automatisaatiota. Liikennejärjestelmästä ja maan-

teistä annetun lain 3 §:n 1 momentin 5 kohdan, 4 §:n 1 momentin, 10 §:n ja 11 §:n mukai-

sesti Väylävirasto on maantieverkon tienpitäjä. Liikenteen palveluista annetun lain 136 §:n 1 

momentin mukaan Väylävirasto vastaa tienpitäjänä hallinnoimansa maantieverkon liikenteen 

ohjaus- ja hallintapalvelun järjestämisestä maantieverkolla harjoitettavan liikennöinnin edel-

lyttämällä tavalla ja huolehtii liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelujen laadusta ja tasapuoli-

suudesta.  

Haastatteluihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 

artiklan 1 kohdan e alakohtaan ja tietosuojalain sitä tarkentavaan 4 §:n 1 momentin 2 koh-

taan, joiden mukaan henkilötietojen käsittely on lainmukaista, kun se on tarpeen ja oikea-

suhtaista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

 

 

 

https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
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Tietosisältö 

Käsiteltävä tietoai-

neisto 

 

 

Konsulttityössä käsiteltävät henkilötiedot ovat ohjausryhmään kuulu-

vien jäsenten ja ulkopuolelta nimettävien asiantuntijoiden henkilötie-

toja. Työssä käsiteltävät henkilötiedot ovat asiantuntijoiden nimiä, 

sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita sekä ammattinimikkeitä. 

Käsiteltävän tietoai-

neiston tietolähteet 

(mistä tiedot saa-

daan) 

Rekisterinpitäjien ja konsulttiyritysten rekistereistä. 

 

Henkilötietojen säily-

tysaika 

Henkilötiedot tuhotaan työn valmistuttua maaliskuussa 2023, siltä 

osin kuin niitä ei julkaista raportissa. Julkaistavia henkilötietoja ovat 

haasteltujen nimet ja ammattinimikkeet. 

 

Tietojen käsittely 

Henkilötietojen vas-

taanottajat ja vas-

taanottajaryhmät 

(Mihin tietoja luovu-

tetaan) 

Henkilötietoja ei luovuta eteenpäin. 

Henkilötietojen kä-

sittely rekisterinpitä-

jän lukuun 

Traficon Oy (y-tunnus 2924753-3) ja sen alihankkijana Teknologian 

Tutkimuskeskus VTT Oy (y-tunnus 2647375-4) toimivat tässä työssä 

henkilötietojen käsittelijöinä rekisterinpitäjien lukuun. 

 

Henkilötietojen siir-

täminen kolmansiin 

maihin EU:n/ETA:n 

ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU/ETA -valtioiden ulkopuolelle.  

 

Automaattinen pää-

töksenteko ja profi-

lointi 

Tietoja ei käsitellä automaattisesti, eikä profilointia tehdä. 

 

 

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 näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoi-

hin.  
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Oikeus tietojen oi-

kaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 

aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 

henkilötiedot. 

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. 

 

Jos rekisteröity käyttää vastustamisoikeuttaan, on rekisterinpitäjän 

lopetettava henkilötietojen käsittely, ellei rekisterinpitäjä voi osoittaa, 

että käsittelyyn on tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekiste-

röidyn oikeudet ja vapaudet tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen 

laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

 

Oikeus rajoittaa tie-

tojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsitte-

lyä, jos: 

- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; 

- henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity 

vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan nii-

den käytön rajoittamista; 

- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsitte-

lyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudelli-

sen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; 

- rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotetta-

essa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeu-

tetut perusteet rekisteröidyn perusteet. 

 

Oikeus siirtää tiedot 

järjestelmästä toi-

seen  

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka 

hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käyte-

tyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset 

tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle 

henkilötiedot on toimitettu, jos henkilötietojen käsittely perustuu 

suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaatti-

sesti. 

Oikeus tietojen 

poistamiseen 

 

Niissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun oi-

keusperusteeseen kuin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, re-

kisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa. Pyydetyt 

tiedot poistetaan, ellei rekisterinpitäjällä ole lainmukaista perustetta 

kieltäytyä poistamasta tietoja, kuten lakisääteinen velvollisuus säilyt-

tää tietoja. 

 


