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Rekisterin perustiedot 

Rekisterin nimi 

Liikennevälineiden hankinta- ja konversiotukien rekisteri  

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 

 

Henkilötietoja käsitellään alla yksilöityjen tukien myöntämiseksi ja valvomiseksi. Kyseessä 

olevien tukien myöntäminen on Liikenne- ja viestintäviraston lakisääteinen tehtävä. 

 

Henkilötietoja käsitellään myös tutkimus- ja tilastollisiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedot 

tukien maantieteellisestä jakaumasta, käytetyistä tukimääristä, tuella hankituista 

ajoneuvoista tai muusta tukiprosessista). Lisäksi tietoja käsitellään hankintatuen vaikutuksia 

kuvaavan seurantaraportin laatimiseksi. 

 

Laissa vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon 

vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta 

(1289/2021) säädetään hankintatuesta sähköautoille, sähkö- tai kaasukäyttöisille kuorma-

autoille, pakettiautoille ja perävaunuille, sekä tuesta henkilöauton muuttamiseksi kaasu- tai 

etanolikäyttöiseksi. 

 

Tuet myönnetään hakemuksesta edellä mainitussa laissa säädetyin edellytyksin. 

 

 
 

 

Tietosisältö 

Rekisterin tiedot  

 

 

 

 

 

 

Sähköauton ja sähkö- tai kaasukäyttöisen kuorma-auton, 

pakettiauton ja perävaunun hankintatuen myöntämistä varten 

kerätään seuraavat tiedot; 

 

1. Hakijan yksilöintitiedot: 

 

- Etu- ja sukunimi / yrityksen nimi 

- Yhteystiedot sähköposti, osoite ja puhelinnumero 

- tilinumero 

- Henkilötunnus/y-tunnus 

 

https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
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2. Myönnetyn tuen määrä 

 

3. Yrityksistä yrityksen koko (mikro, pieni, keskisuuri, suuri) ja 

yrityksen henkilöstön määrä. 

 

4. Yrityksen vakuutus vakavaraisuudesta 

 

5. Ajoneuvon hintatieto sekä pakettiautojen, kuorma-autojen ja 

perävaunujen osalta ajoneuvojen vertailuhintoja  

 

6. Liikenneasioiden rekisteristä saatavat tiedot: 

 

- Hankitun ajoneuvon rekisteritunnus/valmistenumero  

- Hankitun ajoneuvon omistajuustiedot                               

- Hankitun ajoneuvon käyttövoimatiedot 

- Hankitun ajoneuvon teknisiä tietoja 

 

 

Ajoneuvon etanoli- tai kaasukäyttöiseksi muuntamisen tuen 

myöntämistä varten kerätään seuraavat tiedot:  

 

1. Hakijan yksilöintitiedot: 

 

- Etu- ja sukunimi 

- Yhteystiedot sähköposti, osoite ja puhelinnumero 

- Tilinumero  

- Henkilötunnus/y-tunnus 

 

2. Muunnetun ajoneuvon rekisteritunnus 

 

3. Muutoksen tekijä  

 

4. Myönnetyn tuen määrä 

 

5. Yrityksistä yrityksen koko (mikro, pieni, keskisuuri, suuri) ja 

yrityksen henkilöstön määrä 

 

6. Yrityksen vakuutus vakavaraisuudesta 

 

7. Liikenneasioiden rekisteristä saatavat tiedot: 

 

- Muunnetun ajoneuvon käyttövoimatiedot 

- Muunnetun ajoneuvon omistaja- ja haltijatiedot 

- Muunnetun ajoneuvon muutoskatsastustiedot 

- Muunnetun ajoneuvon teknisiä tietoja 

 

 

Rekisterin 

tietolähteet (mistä 

tiedot saadaan) 

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään.  

 

Lisäksi tietoja saadaan Traficomin ylläpitämästä sähköisestä 

liikenneasioiden rekisteristä (kuten esimerkiksi muunnetun ajoneuvon 

tai rekisteröitävän ajoneuvon tiedot). 

Henkilötietojen 

säilytysaika 

Tietoja säilytetään 6 vuotta tuen myöntämistä, hylkäämistä tai tuen 

takaisinperintää koskevan päätöksen antamisesta.  
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Jos tukeen liittyvään päätökseen haetaan muutosta tuomioistuimelta,  

tuomioistuimen päätös ja tähän liittyvä Traficomin lausunto 

säilytetään pysyvästi. 

 

Tietojen käsittely 

Henkilötietojen 

vastaanottajat ja 

vastaanottajaryhmät 

(Mihin tietoja 

luovutetaan) 

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön 

velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. 

 

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. 

 

Henkilötietojen 

käsittely 

rekisterinpitäjän 

lukuun 

Tietojen käsittelyyn liittyviä käsittelytoimia ei ole ulkoistettu 

henkilötietojen käsittelijälle.  

Henkilötietojen 

siirtäminen 

kolmansiin EU:n 

ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

Automaattinen 

päätöksenteko ja 

profilointi 

Tietoja ei käytetä profilointiin eikä henkilötietojen käsittelytoimiin liity 

automaattista päätöksentekoa. 

 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeuksien käyttämisestä 

 

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan toimittamalla pyyntönsä rekisterinpitäjälle sähköpostitse 

tai postitse. Yhteystiedot löytyvät tietosuojaselosteen kohdasta "Rekisterinpitäjän 

yhteystiedot". 

 

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle 

 

Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön 

kanssa, voit tehdä valituksen asiasta 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. Jos 

näitä henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy 

näihin henkilötietoihin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa 

rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät tästä 

tietosuojaselosteesta.  

Oikeus tietojen 

oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Traficom oikaisee rekisteröityä 

koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia 

henkilötietoja. 

Vastustamisoikeus  Oikeus ei sovellu kyseessä oleviin käsittelytoimiin, koska henkilötietoja 

ei käsitellä yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai 

rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi eikä 

suoramarkkinointitarkoituksiin. 
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Oikeus rajoittaa 

henkilötietojen 

käsittelyä 

Rekisteröity voi käyttää oikeutta ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Oikeus siirtää tiedot 

järjestelmästä 

toiseen  

 

Oikeus ei sovellu kyseessä oleviin käsittelytoimiin, koska henkilötietoja 

ei käsitellä suostumuksen eikä sopimuksen perusteella. 

Oikeus tietojen 

poistamiseen 

 

Oikeus ei sovellu kyseessä oleviin käsittelytoimiin, koska 

henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen 

noudattaminen. 


