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MAL 2023 liikenneturvallisuusselvitys 

 

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 

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toteuttaa yhdessä Helsingin seudun liikenteen HSL 

kanssa työn MAL 2023 liikenneturvallisuusselvitys. Työn kesto on noin 3 kk; työ alkaa mar-

raskuussa 2021 ja päättyy tammikuussa 2022. Työn toteuttaminen edellyttää vahvaa osal-

listamista ja vuorovaikutusta Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelun asiantuntijoi-

den välillä. Osallistuminen ja vuorovaikutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla mm. etä-

työpajan ja projektiryhmän kokousten avulla.  

 

Microsoft Teams on yhtenäinen viestintä- ja yhteistyöalusta, jossa yhdistyvät jatkuva työkes-

kustelu, etäkokoukset ja tiedostojen tallennus. Teams on osa Microsoftin tuottamaa pilvipal-

velukokonaisuutta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hankkii MAL 2023 liikenneturvalli-

suusselvityksessä asiantuntijapalveluita konsulttitoimisto Sitowise Oy:ltä ja samalla hyödyn-

tää työn osallistamisessa ja vuorovaikutuksessa Sitowise Oy:llä käytössä olevaa Microsoft 

Teams -palvelua.  

 

Traficom hyödyntää tässä työssä Microsoft Teams -alustaa Traficomin ulkopuolisten työhön 

osallistuvien asiantuntijoiden kanssa vuorovaikuttamiseen. Osallistamisen ja vuorovaikutuk-

sen yhteydessä asiantuntijoista kerätään henkilötietoja projektiryhmän kokouksiin ja etätyö-

pajoihin ilmoittautumisten ja liittymisten yhteydessä. Vuorovaikutukseen osallistuvat asian-

tuntijat tuottavat mahdollisesti myös itse tietoja Microsoft Teams -alustalla toteutettavan 

vuorovaikutuksen aikana. 

 

Henkilötietojen käsittely MAL 2023 liikenneturvallisuusselvityksessä on tarpeen yleistä etua 

koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttä-

miseksi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohdan e alakohta). Henkilötietojen 

käsittelyn perusteena on viranomaisen lakisääteinen tehtävä, joka koskee tietoturva-asioista 

tiedottamista (917/2014, SVPL) 304 § kohta 8). 

 

 

 

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

Käsiteltävä tietoai-

neisto 

 

 

 

 

 

 

MAL 2023 liikenneturvallisuusselvitykseen osallistuu liikennejärjes-

telmätyön asiantuntijoita Uudenmaan ELY-keskuksesta, Helsingin 

seudun kunnista ja kuntaorganisaatioista sekä HSL:stä. Asiantuntijat 

osallistuvat työhön asiantuntijaroolissaan.  

 

Käsiteltävät henkilötiedot liittyvät työn osallistamisen ja vuorovaiku-

tuksen mahdollistamiseen. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden määrä 

määräytyvät sen mukaan, miten paljon asiantuntijat osallistuvat vuo-

rovaikutukseen, esimerkiksi kirjoittamalla viestejä chat-palstalle työ-

pajojen aikana. Työssä käsitellään seuraavia henkilötietoja: 

 Nimi 

 Sähköpostiosoite 

 Titteli 

 Organisaatio 

 Profiilikuva (jos käytössä) 

 Videokuva (jos käytössä) 

 Ääni (jos mikrofonia käytetään) 

 Chat-palstalle kirjoitetut viestit (jos niitä tehdään) 

 IP-osoite 

 
Käsiteltävän tietoai-

neiston tietolähteet 

(mistä tiedot saa-

daan) 

Tiedot kerätään työhön osallistuvilta asiantuntijoilta itseltään vuoro-

vaikutuksen aikana Microsoft Teams -alustalla projektiryhmän ko-

kouksiin osallistumisen, työpajaan osallistumisen ja muun vuorovai-

kutuksen yhteydessä.  

 

Henkilötietojen säi-

lytysaika 

Tietoja säilytetään MAL 2023 liikenneturvallisuusselvityksen keston 

ajan eli tammikuun 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen tiedot pois-

tetaan Microsoftin Teams -palvelusta. 

 

 

Tietojen käsittely 

Henkilötietojen vas-

taanottajat ja vas-

taanottajaryhmät 

(Mihin tietoja luovu-

tetaan) 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

Henkilötietojen kä-

sittely rekisterinpitä-

jän lukuun 

Sitowise Oy (y-tunnus 2335445-0)  

 

 

Henkilötietojen siir-

täminen kolmansiin 

maihin EU:n/ETA:n 

ulkopuolelle 

Työn vuorovaikutuksessa hyödynnettävä Microsoft Teams -palvelu on 

osa Microsoftin pilvipalvelukokonaisuutta. Microsoft on kansainväli-

nen toimija, minkä vuoksi henkilötietojen suoja ei Teamsia käytettä-

essä välttämättä toteudu Suomen ja EU:n lainsäädännössä edellyte-

tyllä tavalla. Näin ollen Microsoft ja sen alihankkijoiden kautta työn 

vuorovaikutuksessa kerättyjä tietoja (nimi, IP-osoite, sähköposti-

osoite jne.) sekä vuorovaikutuksessa käsiteltyjä tietoja voi siirtyä 

myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  
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Automaattinen pää-

töksenteko ja profi-

lointi 

Henkilötietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai 

profilointia.  

 

 

 

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.  

 

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. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä ilman eri perusteluja, 

jos tietoja käsitellään 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.  

 



    Tietosuojaseloste  4 (4) 

    

      

 

4 
 

 

 

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. 

 

Oikeus peruuttaa 

suostumus 

Siltä osin, kun henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suos-

tumuksen perusteella, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa mil-

loin tahansa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen pe-

ruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suostumuksen perus-

teella suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

 


