
 

 

TIETOSUOJASELOSTE  

Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 30 artiklan mukainen 
henkilötietoseloste  

1 Rekisterinpitäjä 
Nimi:  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
Verkkosivut: www.verkkotietopiste.fi 
Osoite:  PL 320, 00059 TRAFICOM 

Puh.  029 534 5000 
Sähköposti: kirjaamo@traficom.fi 

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Nimi:  Pertti Hölttä  
Osoite:  Dynamicum, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki 

Puhelinnumero: 0295 390 491 
Sähköposti: pertti.holtta@traficom.fi 

3 Tietosuojavastaava  
Nimi:  Kristiina Lappalainen 
Osoite:  PL 320, 00059 TRAFICOM 

Puhelinnumero: 029 534 5000  (vaihde) 
Sähköposti: tietosuoja@traficom.fi 

4 Rekisterin nimi 
Nimi: Verkkotietopisterekisteri ja sitä koskeva lokitietorekisteri 

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi -palvelua verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja  
-käytöstä annetun lain (276/2016, yhteisrakentamislaki) 5 §:n mukaisesti. Verkkotietopisterekisteri on 
perustettu yhteisrakentamislain mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely palvelussa 
on välttämätöntä lain 5 §:ssä mainittuja tietojen välittämiseksi palvelun kautta. Lisäksi henkilötietojen 
käsittelyn tarve syntyy lain 5 §:n asettamasta palvelun tietoturvallisuusvaatimuksesta. 

Verkkotietopisteen toteuttajina ovat Sitowise Oy, Suomen Erillisverkot Oy ja Johtotieto Oy, jotka 
toimivat tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuina käsittelijöinä. Verkkotietopisteen 
toteuttajien on lisäksi mahdollista käyttää alihankkijoita Traficomin luvalla. Yhteisrakentamislain 6 §:n 
nojalla käsittelijän palveluksessa olevaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 5 §:n 1 momentin mukaisia tehtäviä. Käsittelijän 
palveluksessa olevan henkilön on 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan noudatettava, 
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), hallintolaissa, arkistolaissa 
(831/1994), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään. 
Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Käsittelijä ei saa käyttää 
tehtävää hoitaessaan saamiaan tietoja hyväksi muussa liiketoiminnassaan. 
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6 Rekisterien tietosisältöjen kuvaus 
 
Verkkotietopisterekisteri sisältää tietoja olemassa olevista viestintä-, sähkö-, kaukolämpö-, 
kaukojäähdytys-, kaasu-, vesihuolto- ja liikenneverkoista ja verkkojen rakentamissuunnitelmista sekä 
verkkojen omistajista ja hallinnoijista. Verkkojen ja/tai rakentamissuunnitelmien yksilöintiin liittyvät 
tiedot ovat: verkon/rakennushankkeen nimi, ominaisuudet, sijainti ja yhteystiedot (henkilön nimi, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Lisäksi rakennushankkeista on tieto hankkeen aikataulusta ja 
valmiusasteesta. Lisäksi verkkotoimija on voinut tallentaa palveluun vapaamuotoisia lisätietoja. 
 
Lokirekisterit (käyttäjäloki ja tekninen loki) sisältävät palvelun käytön tapahtumatiedot. 
Verkkotietopiste.fi -palvelua käyttävästä henkilöstä tallentuu lokirekistereihin ja luvittajakannan 
henkilötauluun sekä sovelluksen tietokantaan seuraavia henkilötietoja: sukunimi, etunimi, 
henkilötunnus, organisaation nimi ja sähköpostiosoite.  
 

7 Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Verkkotietopisterekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat "tietojen luovuttajat" eli 
verkkotoimijat, joilla tarkoitetaan 1) verkkojen omistajia tai haltijoita sekä 2) julkisyhteisöjä, joilla on 
hallussaan digitaalisessa muodossa palveluun kerättäviä verkkotietoja. Näillä toimijoilla on lakiin 
perustuva velvollisuus antaa tietoja saataville Verkkotietopisteen kautta. Tietoja luovuttavat 
käytännössä edellä mainittujen organisaatioiden henkilöstöön kuuluvat henkilöt, jotka syöttävät 
verkkotietoja järjestelmään.  
 
Lokitietorekisterien säännönmukaiset tietolähteet ovat palveluun kirjautuvat organisaatiot ja niiden 
henkilöstöön kuuluvat henkilöt, jotka syöttävät tai muokkaavat tietoja Verkkotietopisteessä, hakevat 
tietoja tai lähettävät palvelun kautta viestejä.  
 

8 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset  
 
Verkkotietopisterekisteristeriin tietoja syöttäneistä verkkotoimijoista luovutetaan henkilötietona 
verkkotoimijan ilmoittama yhteystieto (sähköpostiosoite ja mahdolliset vapaaehtoiset yhteystiedot) 
yhteisrakentamislain 3 §:n, 4 §:n ja 7 §:n mukaisten yhteydenottojen ja pyyntöjen välittämiseksi. 
Tällaisen henkilötiedon luovuttamisesta ilmoitetaan rekisteröidyille Verkkotietopistettä koskevassa 
käyttöohjeessa. Tiedon pyytäjiä ei ole ennalta rajattu. Tietoa voivat pyytää yritykset, yksityishenkilöt 
tai viranomaiset. Säännönmukaiset tietojen luovutukset eivät sisällä muita henkilötietoja. 
 
Lokitietorekisteristä ei toteuteta säännönmukaisia henkilötietojen luovutuksia. Lokitiedot ovat salassa 
pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 7 kohdan nojalla. Yksittäistapauksessa lokitietoja voidaan luovuttaa 
lainsäädännön perusteella.  
 
Traficomia velvoittaa laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), jossa säädetään 
oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista. 
 

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
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10 Säilytysaika  
Sekä verkkotietopisterekisterin että sitä koskevan lokirekisterin tiedot säilytetään 5 vuotta.   

11 Rekisterin suojauksen periaatteet  
A ATK:lla käsiteltävät tiedot 

- Järjestelmään kirjautuminen vahvalla tunnistautumisella (Suomi.fi);  
- Roolikohtaiset käyttöoikeudet; 
- Sähköisen rajapinnan käyttö käyttäjätunnuksella ja RSA-avaimella. 

B Manuaalisen aineisto 
Rekisterit ovat sähköisessä muodossa. Mahdollinen henkilötietoja sisältävä manuaalinen aineisto 
säilytetään virastossa lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti 
noudattaen viraston ohjeistusta. 

12 Tarkastusoikeus  
Henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat tiedot siten kuin tietosuoja-
asetuksen 15 artiklassa (EU2016/679) on säädetty.   Tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 
25.5.2018. 

13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn pyynnöstä siten kuin tietosuoja-asetuksen 
16 artiklassa (EU2016/679) on säädetty. Tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018. 

 


