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Tietosuojaseloste: hankinta-asioiden rekisteri 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä 
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä Väyläviraston hankintoja koskevissa hankintamenette-
lyissä. Rekisteröityinä ovat ne henkilöt, joiden tietoja Väylävirasto käsittelee hankinta- ja 
kilpailutusprosesseissaan. 
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1  Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

Väylävirasto  
PL 33 
00521 Helsinki 
 
kirjaamo@vayla.fi 
Puh. 0295 34 3000 

Yhteyshenkilö: 
Katja Koskelainen 
kirjaamo@vayla.fi 

Tietosuojavastaava: 
Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi 
 

 

2  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa Väyläviraston hankintoja ja hankinta-
lainsäädännön mukaisia julkisten hankintojen kilpailutuksia.  
 
Käsitelläkseen tarjouksia hankinnoissaan Väylävirasto tarvitsee tietoja muun muassa 
hankintamenettelyihin osallistuvien tarjoajien yhteyshenkilöistä ja voittaneen tarjoajan 
johtohenkilöiden rikosrekisteriotteista. Väyläviraston on välttämätöntä käsitellä myös tar-
jousten sisältämiä tietoja, kuten tietoja tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamien referens-
sien yhteyshenkilöistä sekä tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamien henkilöiden ammatilli-
sista pätevyyksistä ja kokemuksesta.  
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Väylävirasto tarvitsee tarjoajien yhteyshenkilöiden yhteystietoja ollakseen yhteydessä 
tarjoajiin hankintamenettelyn aikana, esimerkiksi antaessaan hankintapäätökset tiedoksi 
tarjoajille. Valittu tarjous tulee liitteineen osaksi hankintasopimusta, jonka johdosta Väy-
lävirastolla on tarve käsitellä tarjouksen sisältämiä henkilötietoja hankintasopimuksen 
voimassaolon ajan sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tarjoukset ja muut hankinta-
asiakirjat tallennetaan Väyläviraston asianhallintajärjestelmään. 
 
Asianosaisen hakiessa muutosta tai oikaisua hankintaa koskevaan päätökseen, Väylävi-
raston on välttämätöntä käsitellä valituksen kohteena olevien hankinta-asiakirjojen sisäl-
tämiä henkilötietoja muutoksenhakuprosessin ja mahdollisen oikeuskäsittelyn ajan sekä 
asian lopputuloksen edellyttämällä tavalla, esimerkiksi suorittamalla uuden tarjousvertai-
lun tuomioistuimen päätöksen johdosta. 

3  Henkilötietojen käsittelyn peruste 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Väyläviraston lakisääteisen velvoitteen noudat-
taminen ja yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen (yleinen tietosuoja-asetus 6 
artiklan 1 kohdan c ja e alakohdat).  
 
Kilpailutukset: Väylävirasto on viranomaishankintayksikkönä velvoitettu noudattamaan 
julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, kuten julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-
sopimuksista annettua lakia (1397/2016, "hankintalaki") sekä vesi- ja energiahuollon, 
liikenteen, postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista annettua lakia (1398/2016, "erityisalojen hankintalaki"). Tietyt kynnysarvot 
ylittävät hankinnat on mainitusta lainsäädännöstä johtuen kilpailutettava. Kilpailutuk-
sessa voidaan huomioida muun muassa laadullisia vertailuperusteita. Esimerkiksi julkisia 
liikenneväyliä koskevien hankintojen osalta laadullisilla ominaisuuksilla on säännönmu-
kaisesti erittäin suuri merkitys. Lainsäädännön lisäksi Väylävirasto noudattaa julkisia 
hankintoja koskevia valtiohallinnon ohjeistuksia ja suosituksia, kuten valtion hankintakä-
sikirjaa 2017, sekä Väyläviraston sisäisiä ohjeistuksia ja linjauksia. Valitun tarjoajan hen-
kilöstön rikosrekisteriotteiden tarkastaminen perustuu hankintalakien lisäksi rikosrekiste-
rilakiin (770/1993). 
 
Muut hankinnat: Edellä mainitun lisäksi Väylävirastolla on tarve käsitellä henkilötietoja 
hankinnoissa, jotka eivät ylitä hankintalainsäädännössä asettuja kynnysarvoja tai joita ei 
lainsäädännön soveltamisalan poikkeussäännöksistä johtuen ole kilpailutettava. Väylävi-
rastolla on tällöin yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi peruste käsitellä henki-
lötietoja hankinnassa Väyläviraston lakiin perustuvien tehtävien, kuten valtion väyläver-
kon ylläpito ja kehittäminen, suorittamiseksi laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, kun 
Väylävirastolla on tarve varmistua tarjouksen laadullisista ominaisuuksista sekä olla yh-
teydessä tarjoajiin.  
 
Muut käsittelytilanteet: Käsittely perustuu lainsäädäntöön myös hankintapäätöksiä kos-
kevissa muutoksenhakumenettelyissä, valtion talousarvionlainsäädännön mukaisissa tar-
kastusmenettelyissä sekä hankinta-asiakirjoja koskevien tietopyyntöjen käsittelyssä.  
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4  Käsiteltävät henkilötiedot 

Tarjoajien yhteys- ja johtohenkilöitä koskevat tiedot 
 
Tarjoajien yhteyshenkilöiden osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja: 
- Nimi 
- Edustettu organisaatio ja asema organisaatiossa 
- Yhteystiedot 
 
Tarjoajien hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenten tai edustus-, päätös- tai valvonta-
valtaa käyttävien henkilöiden osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja: 
- Nimi 
- Edustettu organisaatio ja asema organisaatiossa 
- Rikosrekisteriotteesta ilmenevät tiedot 
 
Tarjousten sisältämät ja muut hankintamenettelyn aikana kerättävät henkilötiedot 
 
Tarjouksessa nimettyjen asiantuntijoiden sekä mahdollisiin tarjousarviointiin liittyviin 
haastatteluihin tai henkilöarviointeihin osallistuvien henkilöiden osalta käsitellään seuraa-
via henkilötietoja: 
- Nimi 
- Edustettu organisaatio ja asema organisaatiossa 
- Tiedot koulutuksesta ja ammatillisista pätevyyksistä sekä kokemuksesta ja muista 

hankinnan kohteen kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista 
 
Tarjouksessa ilmoitettujen referenssien yhteyshenkilöiden osalta käsitellään seuraavia 
henkilötietoja: 
- Nimi 
- Edustettu organisaatio ja asema organisaatiossa 
- Yhteystiedot 
- Kyseessä olevan referenssin tiedot 
 
Muut tarjousten sisältämät tai hankintamenettelyn aikana kerättävät henkilötiedot, ku-
ten projekti- tai toteutussuunnitelmien sisältämät tiedot tarjoajan henkilöstöstä, kauppa-
rekisteriotteiden sisältämät tiedot tilintarkastajista, prokuristeista ja muista tarjoajayri-
tykseen tai sen alihankkijaan liittyvistä henkilöistä: 
- Nimi 
- Edustettu organisaatio ja asema organisaatiossa 
- syntymäaika 
- Tiedot koulutuksesta ja ammatillisista pätevyyksistä sekä kokemuksesta ja muista 

hankinnan kohteen kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista 
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5  Tietojen säilytysaika 

Tiedot arkistoidaan Väyläviraston tiedonohjaussuunnitelman mukaan. Säilytysaika perus-
tuu arkisto- ja erityislakeihin, sekä toiminnan tarpeeseen dokumentoida ja taata sekä 
viranomaisen että yksityisen henkilön ja yhteisön oikeusturva. 
 
Hankinta-asiakirjoja (mukaan lukien tarjoukset) säilytetään aina valtion hankintakäsikir-
jan edellyttämät 6 vuotta varainhoitovuoden päättymisestä. Joissain tilanteissa asiakir-
joja voidaan säilyttää myös pidempään: 
 

 Valittu tarjous liitteineen säilytetään aina vähintään hankintasopimuksen ja siihen 
perustuvien velvoitteiden voimassaolon ajan.  

 
 Muutoksenhakuprosesseihin liittyvät hankinta-asiakirjat (mukaan lukien tarjouk-

set) säilytetään aina vähintään muutoksenhakuprosessin keston muutoksenhaku-
prosessin lopputuloksen edellyttämien toimenpiteiden vaatiman ajan. 

 
Rikosrekisteriotteita koskevia tietoja ei tallenneta tai säilytetä, vaan ne palautetaan tai 
hävitetään välittömästi otteiden tarkastuksen päätteeksi. 

6  Säännönmukaiset tietolähteet 

Väylävirasto saa tiedot osana tarjousta, jonka antanut tarjoaja on joko rekisteröity itse, 
rekisteröidyn työnantaja tai pyytänyt rekisteröidyn luvan tietojen käyttämiseen tarjouk-
sessaan esim. referenssin yhteyshenkilönä. Rikosrekisteriotteita koskevat tiedot Väylävi-
rasto saa valitulta tarjoajalta. 
 
Väylävirasto saa tietoja myös yleisistä lähteistä, mukaan lukien Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen ylläpitämästä kaupparekisteristä, Vastuu Group Oy:n ylläpitämästä luotettava 
kumppani -palvelusta, Rakentamisen Laatu RALA ry:n yrityshakupalvelusta ja pätevyys-
rekisteristä, FISE Oy:n pätevyysrekisteristä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode 
Finland Oy:n yritysluottotietorekistereistä.  

7  Tietojen vastaanottajat 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa 
tapauskohtaisesti niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) mukaisesti. Viranomaisen tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole 
nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto voi käsitellä hankinta-asiakirjoihin sisältyviä henkilötie-
toja osana valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) ja sen nojalla annettujen sää-
dösten mukaista tarkastusta. 
 
Lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi ja hankintojen toteuttamiseksi 
Väylävirasto käyttää sopimuskumppaneitaan henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietoja 
käsitellään tarpeen mukaan Väyläviraston tai sopimuskumppanien tietojärjestelmissä, 
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joiden toimittajat toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä. 
Julkisten hankintojen kilpailutusprosessien yhteydessä henkilötietoja käsitellään mm. 
Cloudia Oy:n ylläpitämässä tarjouspalvelussa sekä Visma Consulting Oy:n ylläpitämässä 
dokumentinhallintajärjestelmässä (Alfresco) ja asianhallintajärjestelmässä.  
 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei 
luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty. 

8  Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9  Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja oikeus 
saada jäljennös omista henkilötiedoistasi.  
 
Voit pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot. 
 
Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi 
liittyvällä perusteella silloin, kun Väylävirasto käsittelee tietojasi yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamiseksi tai Väylävirastolle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 
 
Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tilanteissa: 

 sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä 
 olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, mutta pyyntöäsi ei ole vielä käsitelty 
 tarvitset tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolusta-

miseksi 
 tietojasi käsitellään lain vastaisesti, mutta et halua että tietosi poistetaan 

 
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). 
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