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Isikuandmete kaitse avaldus: Teetööde ohutuse koolitus ja kaart
Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, millisel eesmärgil kasutab
Maanteeamet (Väylävirasto) teie isikuandmeid ja mis õigused teil registreeritud
isikuna on. Käesolev isikuandmete kaitse avaldus puudutab Maanteeameti teetööde
ohutuse koolitust ja kaarti.
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1 Registripidaja ja andmekaitseametnik
Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki

Kontaktisik:
Risto Lappalainen

Andmekaitseametnik:
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi
Tel 0295 34 3000
2 Isikuandmete töötlemise eesmärk
Teetööde ohutuse koolituse abil tagab Maanteeamet töö eripärade tutvustamise teel
töötavatele isikutele nii töö- kui ka liiklusohutuse vaatevinklist.
Maanteeamet on andnud organisatsioonile Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö –
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry (edaspidi „SPEK“) ülesandeks hallata
koolituse Tieturva 1 (Teetööde ohutus 1) läbimise andmeid ja koolitusi Tieturva 2 (Teetööde
ohutus 2). Koolitus kehtib 5 aastat.
Maanteeamet töötleb teetööde ohutuse koolitusel osalenute ja koolituse heakskiidetud
tasemel läbinud isikute andmeid. Isikute kohta kogutakse andmed, mida registripidaja vajab
koolituse läbimise, isiku tuvastamise, Tieturva-kaartide
tellimise ja sellega seotud klienditeeninduse ning koolituse kvaliteedi tagamise ülesannete
täitmiseks.
Andmeid kasutatakse ka koolituse arendamiseks ja järelevalveks.
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Kui isik ei soovi anda vajalikke isikuandmeid teetööde ohutuse koolituse ja Tieturva-kaardi
jaoks, ei ole Maanteeamet võimeline andma isikule Tieturva-kaarti. Maanteeamet nõuab oma
lepingutes teealal tegutsevatel teenusepakkujatelt, et teealal töötavatel isikutel oleks
Tieturva-kaart.
Isikuandmete töötlemine teetööde ohutuse koolitusega seoses põhineb Maanteeameti
seadusega sätestatud kohustuste järgimisel:
Maanteeameti seaduse (862/2009) § 1 kohaselt on Maanteeamet liiklus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas tegutsev keskvalitsuse asutus, mis teehaldajana
vastutab maanteede, raudteede ja veeteede tehnilise hoolduse ja arendamise eest riigi
hallatavatel liiklusmagistraalidel. Maanteeamet edendab oma tegevusega teedevõrgu
toimivust ja liikluse ohutust.
Maanteeameti seaduse §-s 2 on Maanteeameti ülesandeks määratud muu hulgas vastutus
haldusalas oleva riigi teedevõrgu ja selle arendamise eest, vastutus liikluskorralduse eest ja
maanteede korrashoiu ja tehnilise hoolduse eest, oluliste teeobjektide ehitamise ning
teehoolduse riiklike ülesannete eest.
Transpordisüsteemide ja maanteede seaduse (503/2005) § 4 kohaselt kuuluvad maanteed
Maanteeameti haldusalasse. § 13 lõike 2 kohaselt tuleb maanteevõrku kavandada, ehitada ja
korras hoida nende tähendust liikluse seisukohalt arvesse võttes nii, et maanteed pakuksid
võimaluse ohutuks ja toimivaks liikumiseks ja transpordiks ning oleks liikluse seisukohalt ja
tehniliselt võimalikult hästi toimivad ja ohutud.
Nii vana teeliiklusseaduse (267/1981) § 49 kui ka 1.6.2020 jõustuva teeliiklusseaduse
(729/2018) § 65 määratlevad liikluskorraldajatega seoses, et Maanteeamet võib määrata
isiku korraldama liiklust teel või selle lähedal tehtava töö jaoks. Vana teeliiklusseaduse
kohaselt peab isikul olema ülesande eeldatav asjatundlikkus ja ülesande määrava
ametiasutuse heakskiidetud liikluskorraldaja koolitus. Uuema teeliiklusseaduse kohaselt tuleb
liikluskorraldajana tegutsevale isikule anda ülesande eeldatavad suunised. Teetööde ohutuse
koolituste käigus käsitletakse liikluskorralduse põhimõtted seoses riigi teedevõrgus tehtava
tööga.
Maanteeametil on tööohutusseadustikus (738/2002) sätestatud kohustused oma personali
osas. Tööohutusseadustiku §-s 11 määratletakse olukorrad, milles tehakse eriliselt ohtlikku
tööd. Maanteeamet on nentinud, et teealal töötamisega võib kaasneda näiteks eriline
õnnetuse oht, mis ilmneb tööohutusseadustiku alusel ehitustöö ohutust käsitleva valituse
määruse (205/2009) lisast 2, milles tee- ja tänavaalal tehtavad tööd on nimetatud §-s 10
mainitud töödeks, millega on seotud erilised ohud töötajate ohutusele või tervisele. Erilist
ohtu põhjustavat tööd tohib teha ainult selleks nõutava pädevusega ja isikukohaste eelduste
poolest tööks sobiv töötaja või sellise töötaja vahetu järelevalve all olev muu töötaja. Muude
isikute juurdepääsu ohualale tuleb tõkestada asjakohaste meetmetega. Eespool mainitu tõttu
peavad isikud, kelle ülesannete hulka kuulub teetööobjektidel töötamine, olema läbinud
teetööde ohutuse koolituse.
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Tööohutusseadustiku alusel välja antud ehitustöö ohutust käsitleva valituse määruse
(205/2009) §-s 8 määratletakse tellija koostatud dokumendid ja täideviimise järelevalve
ehitustöödel. Nende dokumentide hulka kuuluvad ohutusdokument ning kirjalikud
ohutusreeglid ja tegevusjuhised. Ohutuse osas nõuab Maanteeamet nende dokumentides
teealal töötavatelt ja teealal töötamist kavandavatelt isikutelt teetööde ohutuse koolituse
läbimist, et oldaks suutelised tagama teel töötavate isikute ja teekasutajate ohutust.
Isikuandmete töötlemine teetööde ohutuse koolitustega seoses on lisaks Maanteeameti
seadusest tulenevatele kohustustele vajalik ka teealade ja teel liikuvate isikute ohutuse
tagamiseks. Ohutuse tagamine on osa Maanteeameti avalikku huvi puudutava ülesande
täitmisest.
3 Registri andmestu
Teetööde ohutuse koolitustel osalejate kohta töödeldakse järgmisi isikuandmeid:
 Nimi
 Sünniaeg
 Teetööde ohutuse koolitusel osalemise andmed
 Teetööde ohutuse 1. koolituse elektroonilise õppeplatvormi kasutajate osas lisaks:
o e-posti aadress
o võrgu- ehk IP-aadress, millega koolitusel osaletakse
o sisselogimisandmed
o kasutajatunnus
o tugiteenuse kasutamise teave
o kursuse läbimise keel
Teetööde ohutuse koolituste läbinud isikute kohta töödeldakse järgmisi isikuandmeid:
 Nimi
 Sünniaeg
 Teetööde ohutuse koolituse läbimise andmed, näiteks läbimise kuupäev ja
 koolitusorganisatsioon
 Lisaks ajutiselt kontaktandmed (näiteks aadressiandmed) uue Tieturva-kaardi
tellimisega seoses või juhul, kui registreeritud isik muidu võtab ühendust
Register ei sisalda SPEK-i või koolitusorganisatsiooni oma tegevuse jaoks vajalikke
andmeid, mis on näiteks kliendiandmed ja arveldamisega seotud andmed.
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4 Andmete säilitamise aeg
Teetööde ohutuse 1. koolituse osas:
Teetööde ohutuse 1. koolitusel osaleja saab e-posti teel kinnituslingi. Kui kinnituslinki ei
avata seitsme (7) päeva jooksul alates sisselogimisest, siis osaleja isikuandmed
eemaldatakse.
Pooleliolevate koolituste osas eemaldatakse osaleja isikuandmed seitsme (7) päeva
jooksul viimasest sisselogimisest. Sel juhul peab isik koolituse läbimiseks uuesti
registreeruma ja alustama koolitust uuesti.
Koolituse eduka läbimise järel teisaldatakse osaleja nimi, sünniaeg ja koolituse läbimise
kuupäev teetööde ohutuse registrisse ja muud isikuandmed eemaldatakse seitsme (7)
päeva jooksul.
Teetööde ohutuse 1. koolituse läbinud isikute isikuandmeid säilitatakse kogu koolituse
kehtivusaja, mis on viis (5) aastat, ja üks (1) aasta pärast kehtivusaja lõppu.
Isikuandmed eemaldatakse pärast seda mõistliku aja jooksul.
Teetööde ohutuse 2. koolituse osas:
Teetööde ohutuse 2. koolitusel osaljeate osas säilitatakse isikuandmeid koolituse kestel
ja kolm (3) kuud pärast teetööde ohutuse koolituse läbimist. Isikuandmed
eemaldatakse pärast seda mõistliku aja jooksul.
Teetööde ohutuse 2. koolituse läbinud isikute isikuandmeid säilitatakse kogu teetööde
ohutuse koolituse kehtivusaja, mis on viis (5) aastat, ja üks (1) aasta pärast
kehtivusaja lõppu. Isikuandmed eemaldatakse pärast seda mõistliku aja jooksul.
5 Nõuetekohased andmeallikad
Isikuandmed saadakse:
 registreeritud isikult endalt
 koolitusorganisatsioonilt koolituse osalemis- ja läbimisandmete osas
registreeritud isiku osalemise ja läbimise alusel
6 Isikuandmete vastuvõtjad
Isikuandmeid töötlevad Maanteeameti nimel:





Teetööde ohutuse 1. koolituse elektroonilise õppeplatvormi osas Mediamaisteri
Oy ja
selle teenusepakkuja Ficolo Oy
Teetööde ohutuse 2. koolituse korral see koolitusorganisatsioon, mille
korraldatud
koolitusel registreeritud isik osaleb
SPEK ja selle Soomes tegutsevad IT -süsteemi teenusepakkujad

Maanteeamet ei anna teetööde ohutuse koolitusega seotud isikuandmeid regulaarselt teatud
osapoolele üle. Andmed edastatakse neid paluva ametiasutuse tegevuse avalikustamise
seaduse kohaselt. Andmed ja dokumendid on avalikud, välja arvatud juhul, kui neid on
seadusega selgesõnaliselt määratud konfidentsiaalseteks. Isikuandmete osas hindab
Maanteeamet avalikustamise seaduse kohaselt, kas vastuvõtjal on isikuandmete kaitset
käsitlevate sätete kohaselt õigus salvestada ja kasutada selliseid isikuandmeid.
Andmeid ei anta üle otseturunduse või arvamus- või turuküsitluse jaoks, välja arvatud juhul,
kui selleks otstarbeks üleandmine on eraldi sätestatud.
Registreeritud isik saab Tieturva-kaardi abil tõendada koolituse läbimist oma tööandjale.
7 Andmete edastamine EL-ist või EMP-st väljapoole
Andmeid ei edastata Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.
8 Registreeritud isiku õigused
Sul on õigus teada saada, kas me töötleme sind puudutavaid isikuandmeid, ja õigus saada
oma isikuandmete koopia.
Võid taotleda meilt sind puudutavate ebatäpsete andmete parandamist.
Võid mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega isikliku eriolukorraga seotud
põhjendusel siis, kui Maanteeamet töötleb sinu andmeid avalikku huvi puudutava ülesande
täitmiseks või Maanteeametile kuuluva avaliku võimu kasutamiseks.
Võid paluda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist järgistes olukordades:
 sind puudutavad andmed on sinu arvates ebatäpsed
 oled mitte nõustunud oma isikuandmete töötlemisega, kuid sinu taotlust ei ole
veel käsitletud
 vajad andmeid õigusliku nõude koostamiseks, esitamiseks või
kaitsmiseks
 sinu andmeid töödeldakse seadusevastaselt, kuid sa ei soovi oma andmete
eemaldamist
Lisaks võid taotleda oma andmete eemaldamist, mille korral lõpeb ka koolituse kehtivus ja
Tieturva-kaart tuleb tagastada.
Teetööde ohutuse 1. koolituse läbimise hindamine on automatiseeritud üksikotsus, mis
põhineb sinu poolt koolituse käigus antud vastustel. Automatiseeritud otsustustamisel ei ole

üldise andmekaitsemääruse artikli 22 kohaseid sind puudutavaid olulisi mõjusid, sest võid
soovi korral osaleda koolitusel uuesti nii mitu korda, kui soovid, ja siis, kui soovid.

Registreeritud isiku õiguste kasutamine
Kui oled juba läbinud teetööde ohutuse 1. koolituse või sinu küsimus on seotud teetööde
ohutuse 2. koolitusega, võid esitada oma õigusi puudutavad taotlused SPEK ry -le telefoni või
e-posti teel.
tel (09) 4761 1301 (tööp. kl 9–15)
või turvallisuuskortit@spek.fi
Muudel juhtudel võid võtta ühendust Maanteeameti kontaktisikuga. Soovi korral võid
võtta ühendust ka Maanteeameti andmekaitseametnikuga. Kontaktandmed leiad käesoleva
isikuandmete kaitse avalduse punktist 1.
Andmed ja toimingud on registreeritud isiku jaoks tasuta, välja arvatud juhul, kui taotlused
on ilmselgelt alusetud või põhjendamatud võiv eriti siis, kui neid esitatakse korduvalt.
Sul on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui leiad, sind puudutavate
isikuandmete töötlemisel rikutakse kohaldatavaid andmekaitseeskirju. Soomes
toimib järelevalveasutusena andmekaitsevolinik (www.tietosuoja.fi).

