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Täyssähköautojen hankintatuen seurantatutkimuksen tut-
kimusaineisto 

 

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 

Sähköauton hankintatuki tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Uuden sähköauton ostaja tai pit-

käaikaisvuokraaja saattoi saada 2000 euroa valtion hankintatukea vuosina 2018 – 2021. Val-

tionapuviranomaisena Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on valtionavustuslain 

(688/2001) 36 §:n mukaan velvollinen seuraamaan myöntämiensä valtionavustusten käytön 

tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun, eri 

väestöryhmien asemaan samoin kuin niiden ympäristö- ja muita vaikutuksia. Osana tätä vel-

vollisuutta Traficom toteuttaa täyssähköautojen hankintatuen vaikuttavuuden selvittämiseksi 

seurantatutkimuksen. Osana seurantatutkimusta toteutetaan aikavälillä 01/2018-04/2022 

täyssähköauton ensirekisteröineille henkilöille kyselytutkimus, jota tämä tietosuojaseloste 

koskee. Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679 6 art kohta 1c) mukaisesti "[henkilötietojen] 

käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi". 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mm. täyssähköauton oston motiiveja, täyssähköau-

ton hankintatuen avulla saavutettuja ympäristövaikutuksia sekä vaikutuksia liikkumistottu-

muksiin. Tutkimusaineistoista muodostetaan tutkimusraportteja, jotka julkaistaan Traficomin 

julkaisusarjassa. Tutkimusaineistoa voidaan käyttää jatkossa vertailemiseen suhteessa vas-

taavien kyselytutkimusten tutkimusaineistoihin. 

 

Kyselyssä ei käsitellä arkaluontoista tietoa, vastauksia ei yhdistetä yksittäisiin henkilöihin, 

eikä tieto kyselyyn vastanneista henkilöistä siirry Traficomille.  

 

 

 

Tietosisältö 

Käsiteltävä tietoai-

neisto 
 

 
 

 

 
 

Tutkimukseen lähetetään kutsu kirjepostitse. Kirjepostin lähettämi-

sestä vastaa Traficom. Kirjeessä on linkki palveluntarjoajan hallin-

noiman internetlomakkeeseen, jonka kautta vastaaminen tapahtuu. 

Kyselyn vastaanottajat koostuvat otoksesta henkilöitä, jotka ovat en-

sirekisteröineet täyssähköauton vuosien 2018-2021 aikana. 

 

Kyselyssä kerätään seuraavia tietoja:  

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

- Talouden henkilöautojen määrä nykyisin ja ennen täyssähkö-

auton hankintaa 

- Talouden henkilöautojen määrä ennen uuden auton hankintaa 

- tutkimusaineisto. 

 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. 

 

Palveluntarjoajan palvelualusta käyttää toiminnan kannalta välttä-

mättömiä evästeitä1 ja kerää niiden avulla alla esitettyjä tietoja. 

Nämä evästeet liittyvät palvelun toiminnallisuuden ja laadun seuran-

taan.  

 

Käsiteltävän tietoai-
neiston tietolähteet 

(mistä tiedot saa-

daan) 

Täyssähköautojen hankintatuen seurantatutkimuksen kyselyosuu-
dessa yhteistietojen lähteenä käytetään Liikenneasioiden rekisteriä. 

Muilta osin tutkimusaineisto tulee vastaajalta itseltään. 

Henkilötietojen säi-

lytysaika 

Tiedot säilytetään siihen saakka, kun tutkimukset ovat valmistuneet 

mutta enintään 31.12.2022 saakka. 
 

Tutkimusaineistoa säilytetään viraston dokumentinhallintajärjestel-

mässä niin kauan kuin se on käsittelyn perusteen kannalta tarpeen, 
kuitenkin enintään 10 vuotta. Tutkimusaineistosta ei ilmene ip-

osoite tai evästeiden kautta saadut henkilötiedot. Tutkimusaineis-

toista muodostettuja raportteja voidaan säilyttää kauemmin kuin 10 
vuotta, mutta raporttien tuloksia ei voida yhdistää yksittäisiin kyse-

lyvastauksiin. 

 

Tietojen käsittely 

Henkilötietojen vas-
taanottajat ja vas-

taanottajaryhmät 

(Mihin tietoja luovu-
tetaan) 

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan lainsäädännön velvoittamissa ja 
sallimissa rajoissa tai rekisteröidyn suostumuksella.   

Henkilötietojen kä-
sittely rekisterinpitä-

jän lukuun 

Taloustutkimus Oy (Y-tunnus 0114711-9) toimii henkilötietojen kä-
sittelijänä. 

Henkilötietojen siir-
täminen kolmansiin 

maihin EU:n/ETA:n 

ulkopuolelle 

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

Automaattinen pää-

töksenteko ja profi-
lointi 

Tietoja ei käsitellä automaattisesti tai profilointia ei tehdä. 

 

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 

 
Oikeuksien käyttämisestä 

 

                                   
1 Taloustutkimuksen sivuilla tietosuojasta: https://www.taloustutkimus.fi/tieto-
suoja.html#evastekaytantomme. 

https://www.taloustutkimus.fi/tietosuoja.html#evastekaytantomme
https://www.taloustutkimus.fi/tietosuoja.html#evastekaytantomme
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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  Tässä tapauksessa henkilötietoja käsitellään viranomaisen lakisäätei-

sen tehtävän suorittamiseksi, joten rekisteröidyllä ei ole oikeutta 

vastustaa tietojensa käsittelyä. Kyselyyn vastaaminen on kuitenkin 
vapaaehtoista. 

Oikeus rajoittaa tie-
tojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsitte-
lyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; jos 

henkilötietojen käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa hen-

kilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoitta-
mista; jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja kä-

sittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen 
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; jos rekiste-

röity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen to-

dentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet re-
kisteröidyn perusteet. 

 
Tässä tapauksessa henkilötietoja käsitellään viranomaisen lakisäätei-

sen tehtävän suorittamiseksi ja tiedot hävitetään käyttötarpeen pää-

tyttyä. 

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. 

 
Tässä tapauksessa henkilötietoja käsitellään viranomaisen lakisäätei-

sen tehtävän suorittamiseksi, joten rekisteröidyllä ei ole oikeutta 
saada tietojaan siirretyksi järjestelmästä toiseen. 

 

Oikeus tietojen 
poistamiseen 

 

Niissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun oi-
keusperusteeseen kuin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, re-

kisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa. Pyydetyt 
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tiedot poistetaan, ellei rekisterinpitäjällä ole lainmukaista perustetta 
kieltäytyä poistamasta tietoja, kuten lakisääteinen velvollisuus säilyt-

tää tietoja. 

 
Tässä tapauksessa henkilötietoja käsitellään viranomaisen lakisäätei-

sen tehtävän suorittamiseksi, joten rekisteröidyllä ei ole oikeutta 
saada tietojaan poistettua käyttötarpeen aikana. 

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. 
 

Tässä tapauksessa henkilötietoja käsitellään viranomaisen lakisäätei-
sen tehtävän suorittamiseksi, ei rekisteröidyn suostumuksen perus-

teella. 

 


