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Tietosuojaseloste, Väyläviraston keskitetty käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta

Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä 
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee käyttäjätunnusten, 
käyttöoikeuksien ja pääsynhallintaa sekä niihin liittyviä lokitietoja Väylävirastossa. 
Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinnalla varmistetaan tietoturvallisuuden toteutuminen 
Väylävirastossa.
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1 Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä Yhteyshenkilö Tietosuojavastaava
Väylävirasto 
PL 33
00521 Helsinki

kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000

Miina Vina
kirjaamo@vayla.fi

Tomi Lapinlampi 
kirjaamo@vayla.fi

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tietoturvallisuuden toteutuminen Väyläviraston 
tietojärjestelmissä. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki) velvoittaa 
Väyläviraston varmistumaan toimintaympäristönsä tietoturvallisuudesta 
(tiedonhallintalaki, 4 luku). Velvoitteen toteuttaminen edellyttää käyttöoikeuksien 
hallintaa ja lokitietojen keräämistä.

3 Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti siihen, että käsittely on tarpeen Väyläviraston lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi. Nuo Väyläviraston lakisääteiset velvoitteet tulevat 
seuraavasta lainsäädännöstä: Tiedonhallintalain 4 luvun 13 §, 15 §, 16 § ja 17 §

4 Käsiteltävät henkilötiedot ja säilytysaika

Väylävirasto käsittelee seuraavia henkilötietoja:

- Käyttäjätunnus
- Salasana kryptatussa muodossa
- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Matkapuhelinnumero
- Organisaatiotunnus
- Yritys
- Tunnuksen luontipäivä
- Tunnuksen päättymispvä
- Käyttäjän yhteyshenkilö Väylävirastossa
- Käyttöoikeudet
Väyläviraston henkilöstöstä ja vuokratyöntekijöistä käsitellään lisäksi
- Työsuhteen päättymispäivä
- Henkilöstöhallinnon järjestelmän yksilöivä tunniste (Kieku-tunnus)
- Tehtävänimike
- Työhuone
- Toimipisteen sijainti
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- Organisaatiotiedot: yksikkö, osasto, toimiala
- Esimies
- Kustannuspaikka
- Työaikaryhmä
- Työpuhelinnumero
Henkilötietoja säilytetään viisi vuotta käyttäjätunnuksen voimassaolon päättymisen 
jälkeen.

- Lokitiedot sisältäen verkkotunnistetiedot
Lokissa tietoja säilytetään viisi vuotta käyttäjän tekemästä tapahtumasta. 

Rikoksen selvittämiseksi tietojen säilytysaikaa voidaan jatkaa.

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään tai henkilön työnantajalta.

6 Henkilötietojen vastaanottajat

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.

7 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 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;



Tietosuojaseloste  4 (4)
  

 
4.5.2021  

 
 

 
 

- 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 toimisto, 
www.tietosuoja.fi).

file://///vaylafile01.vally.local/groups/Suojatut/K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4nhallinta/Lomakkeet%20ja%20ohjeet/www.tietosuoja.fi
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