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Tietosuojaseloste, Väyläviraston asianhallintajärjestelmä
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Asianhallintajärjestelmään tallennetaan henkilön nimi
sekä tiedot henkilön lähettämistä tiedoista liittyen vireillä olevaan asiaan. Henkilötietoja
käsitellään esim. viranhaku-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja omaisuudenhallintaasioissa.
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Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisteripitäjä
Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki

Yhteyshenkilö
Anne Ojala
kirjaamo@vayla.fi

Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on viranomaistoiminnan toteuttaminen.
Asianhallintajärjestelmässä hallitaan Väyläviraston toimivaltaan kuuluvien asioiden
käsittelyvaiheita ja niihin liitettyjä asiakirjoja vireille tulosta asian päättymiseen ja
arkistointiin asti. Sen avulla voidaan todentaa ja seurata asioiden käsittelyä
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Väylävirastossa. Sillä varmistetaan sekä Väyläviraston että asiakkaan oikeusturva,
edistetään hyvää tiedonhallintatapaa sekä julkisuuslain ja hallintolain mukaista
toimintaa.
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Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 6 artiklan 1
kohdan c alakohdan mukaisesti siihen, että käsittely on tarpeen Väyläviraston
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Väyläviraston lakisääteiset
lainsäädännöstä:
- julkisuuslaki (621/1999)
- hallintolaki (434/2003)
- arkistolaki (831/1994)

velvoitteet

ilmenevät

muun

muassa

seuraavasta

Eräissä tapauksissa käsiteltävään asiaan liittyvistä erityislaista tuleviin säännöksiin.
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Käsiteltävät henkilötiedot
Väylävirasto käsittelee seuraavia henkilötietoja:
- asianumero
- kuvaus
- asian tila
- luontiaika
- asian omistaja
- tiedonohjaussuunnitelman metatiedot, kuten julkisuus, säilytysaika, säilytysajan
peruste, salassapidon peruste
- organisaation tai yksityishenkilön nimi
- viitetiedot
- käyttöoikeustiedot
- käsittelyvaiheiden toimenpiteiden tiedot, kuten toimenpiteen nimi, kuvaus,
käsittelijä, aloitusaika, määräaika ja saapuva/lähtevä-tieto
- asiakirjan tietosisältö
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Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot arkistoidaan Väyläviraston tiedonohjaussuunnitelman mukaan. Säilytysaika
perustuu arkisto- ja erityislakeihin, sekä toiminnan tarpeeseen dokumentoida ja taata
sekä viranomaisen että yksityisen henkilön ja yhteisön oikeusturva.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan osana Väyläviraston toimintaa, rekisteröidyltä itseltään sekä
muilta viranomaisilta.
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Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti vaan tietojen luovutusperuste ja
luovutuksensaaja määräytyvät kyseisen asian käsittelyä ohjaavan sääntelyn mukaisesti.
Esimerkiksi pysyvästi säilytettävät asiakirjalliset tiedot luovutetaan arkistolaitokselle
arkistolain 23.9.1994/831 mukaisesti.
Henkilötietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain mukaisesti. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole
nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.
Väylävirasto käyttää henkilötietojen käsittelijöinä sopimuskumppaneitaan. Henkilötietoja
käsitellään Väyläviraston tai sopimuskumppanien tietojärjestelmissä, joiden toimittajat
toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä.
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta
varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.
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Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennettujen rekisteritietojen käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista
käyttäjätunnusta ja salasanaa. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn annetaan Väyläviraston
tai järjestelmätoimittajan henkilöille, joilla on työtehtäviin perustuva tarve käsitellä
henkilötietoja.
Henkilötietoja käsitteleville henkilöille on annettu koulutusta
henkilörekisterin käytöstä ja henkilötietojen käsittelystä.
Teknisten laitteistojen
mukaisesti.

suojaus

on

toteutettu

Väyläviraston

tietoturvaohjeiden

Asianhallintajärjestelmään pääsee vain Väyläviraston käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Koko viraston henkilökunta saa nähtäville julkiset tiedot ja asiakirjat. Ei julkiset toimenpiteet ja asiakirjat merkitään salassa pidettäviksi ja niihin pääsee vain
käyttöoikeuksien puitteissa henkilöt, joilla on työtehtäviin perustuva tarve käsitellä ko.
toimenpiteitä.
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Paperimuodossa säilytettävä asiakirja-aineisto säilytetään lukituissa paloturvakaapeissa
kirjaamossa ja lukitussa päätearkistotilassa.
10 Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja oikeus
saada jäljennös omista henkilötiedoistasi (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla).
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot (yleisen
tietosuoja-asetuksen 16 artikla).
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen
18 artiklan mukaisesti, kun:
- olet tuonut esiin henkilötietojesi virheellisyyden ja Väylävirasto on tarkistamassa
asiaa;
- tietojasi käsitellään lain vastaisesti, mutta et halua, että tietosi poistetaan;
- Väylävirasto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta sinä tarvitset niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
- olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa
sen todentamista, syrjäyttävätkö Väyläviraston oikeutetut perusteet perusteesi.
Väylävirastossa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin, perustuvia
päätöksiä.
Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön Väylävirastoon sähköpostilla tai postitse.
Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.
Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen
perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa
valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimiston
verkkosivusto).
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