
Tietosuojaseloste 

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva 
keskushallinnon virasto, joka hoitaa liikenteen ja sähköisen viestinnän viranomaistehtäviä. Näitä tehtäviä 
varten saamme tietoja sinulta sekä muilta viranomaisilta ja joiltakin yrityksiltä. Olemme laatineet tämän 
selosteen, jotta voit helposti tarkistaa, mitä tietoja Traficom kerää ja miten niitä käytetään sekä mitä 
omia tietojasi koskevia valintoja voit tehdä. 

Rekisterin perustiedot
Rekisterin nimi 
Tieturvallisuusarvioijat Suomessa 
Rekisterinpitäjä  
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot 
PL 320, 00059 TRAFICOM 
kirjaamo(at)traficom.fi  puhelin 029 534 5000

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan 
yhteystiedot  PL 320, 00059 TRAFICOM 
tietosuoja@traficom.fi, puhelin 029 534 5000

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 
Tietojen käsittelyn oikeusperuste on laissa säädetyn velvoitteen noudattaminen. 
(laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä, 3 a luku (20.7.2012/446) tieliikenneturvallisuuden 
hallinnasta Euroopan laajuisen tieverkon maanteillä, tieturvallisuusarvioijia koskeva pykälä 43 e) 

Tietosisältö 
Rekisterin tiedot Traficom ylläpitää ajantasaista luetteloa tieturvallisuusarvioijan pätevyyden 

saaneista henkilöistä ja pätevyyden voimassaolosta. Traficomin 
tieturvallisuusarvioijia koskevalla internetsivulla julkaistaan pätevyyden 
saaneen tieturvallisuusarvioijan etu- ja sukunimi, organisaatio sekä 
pätevyyden voimassaolo.

Rekisterin tietolähteet 
(mistä tiedot saadaan) 

Tieturvallisuusarvioijien koulutuskokonaisuuden kouluttaja Destia Oy ilmoittaa 
Traficomlle tieturvallisuusarvioijan koulutuksen hyväksytysti suorittaneiden 
henkilöiden tiedot todistuksen antamista varten.  

Henkilötietojen 
säilytysaika 

Pätevyyden voimassaolon ajan 5 vuotta. 

Tietojen käsittely 
Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät 
(Mihin tietoja 
luovutetaan) 

Tiedot julkaistaan Traficomin tieturvallisuusarvioijia koskevalla internetsivulla 
rekisteröidyn suostumuksella. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa 
ottamalla yhteyttä heini.raasakka(at)traficom.fi tai 
ossi.kortiainen(at)traficom.fi. Suostumus pyydetään koulutukseen 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

Henkilötietojen käsittely 
rekisterinpitäjän lukuun 

Traficom vastaa tieturvallisuusarvioijien koulutuksesta. Koulutuskokonaisuus 
on kilpailutettu, koulutusten käytännön järjestelyt sekä niihin liittyvä 
henkilötietojen käsittely on ulkoistettu Destia Oy:lle. Henkilötietojen käsittelijä 
Destia Oy toimii rekisterinpitäjä Traficomin lukuun. Traficom antaa 
koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle todistuksen tieturvallisuusarvioijan 
pätevyydestä. 

Rekisteröidyn oikeudet 
Oikeus saada pääsy 
omiin tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö Traficom häntä koskevia 
henkilötietoja vai ei, sekä saada pääsy niihin itseään koskeviin 
henkilötietoihin, joita Traficom käsittelee.  

Oikeus tietojen 
oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Traficom oikaisee rekisteröityä koskevat 
virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia henkilötietoja. 

Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä 
tietosuoja-asetusta. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 
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