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Tietosuojaseloste: Tieturvakoulutus ja –kortti
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen Väylävirasto henkilötietojasi käyttää 
ja mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee Väyläviraston 
Tieturvakoulutusta ja –korttia.
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1 Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Väylävirasto 
PL 33
00521 Helsinki

kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000

Yhteyshenkilö:
Risto Lappalainen

Tietosuojavastaava:
Tomi Lapinlampi 
kirjaamo@vayla.fi

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tieturvakoulutuksen avulla Väylävirasto varmistaa tiellä työskentelevien henkilöiden 
perehdytyksen työn erityispiirteisiin sekä työ- että liikenneturvallisuuden näkökulmasta. 
Väylävirasto on antanut Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland ry:lle (jäljempänä ”SPEK”) tehtäväksi hallinnoida Tieturva 1
–suoritustietoja ja Tieturva 2 –koulutuksia. Koulutuksen voimassaoloaika on 5 vuotta.

Väylävirasto käsittelee Tieturvakoulutukseen osallistuneiden ja koulutuksen hyväksytysti 
suorittaneiden henkilöiden tietoja. Henkilöistä kerätään ne tiedot, joita rekisterinpitäjä 
tarvitsee hoitaessaan koulutuksen suorittamista, henkilön tunnistamista, Tieturvakorttien
tilauksia ja siihen liittyvää asiakaspalvelua sekä koulutuksen laadun varmistamista. 
Tietoja käytetään myös koulutuksen kehittämiseen ja seurantaan. 
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Jos henkilö ei halua antaa tarpeellisia henkilötietoja Tieturvakoulutusta ja –korttia 
varten, ei Väylävirasto pysty antamaan henkilölle Tieturvakorttia. Väylävirasto vaatii 
tiealueella toimivilta palveluntarjoajiltaan sopimuksissaan, että tiealueella 
työskentelevillä henkilöillä on Tieturvakortti.

Henkilötietojen käsittely Tieturvakoulutuksessa perustuu Väyläviraston lakisääteisten 
velvoitteiden noudattamiseen:

Väylävirastosta annetun lain (862/2009) 1 §:n perusteella Väylävirasto on liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva keskushallinnon virasto, joka väylänpitäjänä 
vastaa tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion 
hallinnoimilla liikenneväylillä. Väylävirasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta 
ja liikenteen turvallisuutta.

Väylävirastosta annetun lain 2 §:ssä Väyläviraston tehtäväksi on annettu muun muassa 
vastata hallinnoimastaan valtion tieverkosta ja sen kehittämisestä, vastata 
liikenteenohjauksen järjestämisestä sekä vastata maanteiden kunnossapidosta ja 
palvelutasosta, merkittävien tiehankkeiden rakentamisesta ja tienpidon valtakunnallisista
tehtävistä.

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 4 §:n mukaan maantiet 
ovat Väyläviraston hallinnassa. 13 §:n 2 momentin mukaan maantieverkkoa on 
suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa niiden liikenteellinen merkitys 
huomioon ottaen siten, että maantiet tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja toimivaan
liikkumiseen ja kuljettamiseen sekä ovat liikenteellisesti ja teknisesti mahdollisimman 
toimivia ja turvallisia.

Sekä vanhan tieliikennelain (267/1981) 49 § että 1.6.2020 voimaan tulevan 
tieliikennelain (729/2018) 65 § määrittelee liikenteenohjaajiin liittyen sen, että 
Väylävirasto voi määrätä henkilön ohjaamaan liikennettä tiellä tai sen läheisyydessä 
tehtävän työn vuoksi. Vanhan tieliikennelain mukaan henkilöllä on oltava tehtävän 
edellyttämä asiantuntemus ja tehtävään määräävän viranomaisen hyväksymä liikenteen 
ohjaajan koulutus. Uudemman tieliikennelain mukaan liikenteenohjaajana toimivalle 
henkilölle on annettava tehtävän edellyttämä ohjeistus. Tieturvakoulutuksissa käydään 
läpi liikenteenohjauksen periaatteet liittyen valtion tieverkolla tehtävään työhön.

Väylävirastolla on työturvallisuuslain (738/2002) mukaiset velvollisuudet oman 
henkilöstönsä osalta. Työturvallisuuslain 11 § määrittelee tilanteita, joissa tehdään 
erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä. Väylävirasto on todennut, että tiealueella 
työskentelemisessä saattaa aiheutua esimerkiksi erityistä tapaturman vaaraa, mikä käy 
ilmi työturvallisuuslain nojalla annettu valtioneuvoston asetuksen rakennustyön 
turvallisuudesta (205/2009) liitteen 2, jossa työt tie- ja katualueella on ilmoitettu olevan 
asetuksen 10 §:ssä tarkoitettua työtä, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden 
turvallisuudelle tai terveydelle. Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä saa tehdä vain siihen 
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pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä tai 
tällaisen työntekijän välittömässä valvonnassa muu työntekijä. Muiden henkilöiden 
pääsy vaara-alueelle on tarpeellisin toimenpitein estettävä. Edellä mainitun vuoksi 
henkilöt, joiden tehtävänkuvaan kuuluu tietyömailla työskentely, tulee olla 
tieturvakoulutuksen saaneita.

Työturvallisuuslain nojalla annettu valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
(205/2009) 8 § määrittelee rakennuttajan laatimat asiakirjat ja täytäntöönpanon 
seurantaa rakennustyössä. Näihin asiakirjoihin kuuluvat turvallisuusasiakirja sekä 
kirjalliset turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Turvallisuuden osalta Väylävirasto 
vaatii näissä asiakirjoissa tiealueella työskenteleviltä ja tiealueen työskentelyä 
suunnittelevilta Tieturvakoulutusta, jotta tiellä työskentelevien ja tienkäyttäjien 
turvallisuus pystytään varmistamaan.

Henkilötietojen käsittely Tieturvakoulutuksissa on Väyläviraston lakisääteisten 
velvollisuuksien lisäksi tarpeen myös tiealueiden ja tiellä liikkuvien turvallisuuden 
varmistamiseksi. Turvallisuuden varmistaminen on osa Väyläviraston yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamista. 

3 Rekisterin tietosisältö

Tieturvakoulutuksiin osallistuvista käsitellään seuraavia henkilötietoja:
 Nimi
 Syntymäaika
 Tieturvakoulutuksen osallistumistiedot
 Tieturva 1-koulutuksen sähköisen oppimisalustan käyttäjien osalta lisäksi:

o sähköpostiosoite
o verkko- eli IP-osoite, josta koulutukseen osallistutaan
o kirjautumistiedot 
o käyttäjätunnus
o tieto tukipalvelun käyttämisestä
o kurssin suorituskieli 

Tieturvakoulutukset suorittaneista henkilöistä käsitellään seuraavia henkilötietoja:
 Nimi
 Syntymäaika
 Tieturvakoulutuksen suoritustiedot, kuten suorituspäivämäärä ja 

koulutusorganisaatio
 Lisäksi väliaikaisesti yhteystiedot kuten osoitetieto uuden Tieturvakortin tilauksen

yhteydessä tai rekisteröidyn muuten ottaessa yhteyttä

Rekisteri ei sisällä SPEK:n tai koulutusorganisaation omassa toiminnassaan tarvitsemia 
tietoja, joita ovat esimerkiksi asiakastiedot ja laskutukseen liittyvät tiedot. 
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4 Tietojen säilytysaika

Tieturva 1-koulutuksen osalta:

Tieturva 1 –koulutukseen osallistuja saa sähköpostitse vahvistuslinkin. Jos 
vahvistuslinkkiä ei avata seitsemän (7) päivän kuluessa kirjautumisesta, 
osallistujan henkilötiedot poistetaan.

Kesken olevien koulutusten osalta osallistujan henkilötiedot poistetaan 
seitsemän (7) päivää viimeisimmän kirjautumisen jälkeen. Tällöin 
koulutuksen suorittamiseksi henkilön pitää rekisteröityä uudelleen ja 
aloittaa koulutus uudestaan.

Koulutuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen osallistujan nimi, syntymäaika
ja koulutuksen suorituspäivämäärä siirretään tieturvarekisteriin ja muut 
henkilötiedot poistetaan seitsemän (7) päivän kuluessa.

Tieturva 1-koulutuksen suorittaneiden henkilöiden henkilötiedot säilytetään
koulutuksen voimassaoloajan, joka on viisi (5) vuotta, ja yhden (1) vuoden
voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Henkilötiedot poistetaan 
kohtuullisessa ajassa tämän jälkeen.

Tieturva 2 –koulutuksen osalta:

Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvien osalta henkilötiedot säilytetään 
koulutuksen keston ajan ja kolme (3) kuukautta Tieturvakoulutuksen 
suorittamisen jälkeen. Henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa 
tämän jälkeen.

Tieturva 2 -koulutuksen suorittaneiden henkilöiden henkilötiedot 
säilytetään Tieturvakoulutuksen voimassaoloajan, joka on viisi (5) vuotta, 
ja yhden (1) vuoden voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Henkilötiedot 
poistetaan kohtuullisessa ajassa tämän jälkeen.

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan:
 rekisteröidyltä itseltään
 koulutusorganisaatiolta koulutuksen osallistumis- ja suorittamistietojen osalta 

rekisteröidyn osallistumisen ja suorituksen perusteella

6 Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät Väyläviraston lukuun:
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 Tieturva 1 –koulutuksen sähköisen oppimisalustan osalta Mediamaisteri Oy ja 
sen palveluntarjoaja Ficolo Oy

 Tieturva 2 –koulutuksessa se koulutusorganisaatio, jonka järjestämään 
koulutukseen rekisteröity osallistuu

 SPEK ja sen Suomessa toimivat IT-järjestelmän palveluntarjoajat

Väylävirasto ei luovuta Tieturvakoulutuksiin liittyviä henkilötietoja säännöllisesti tietylle 
taholle. Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti 
lailla säädetty salassa pidettäväksi. Henkilötietojen osalta Väylävirasto arvioi 
julkisuudesta annetun lain mukaisesti, onko vastaanottajalla henkilötietojen suojaa 
koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei 
luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

Rekisteröity voi Tieturvakortilla osoittaa koulutuksen suorittamisen työnantajalleen.

7 Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja 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.

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 

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

Lisäksi voit pyytää tietojesi poistamista, jolloin myös koulutuksen voimassaolo päättyy ja
Tieturvakortti on palautettava.

Tieturva 1-koulutuksen suorituksen arviointi on automatisoitu yksittäispäätös, joka 
perustuu koulutuksessa antamiisi vastauksiin. Automatisoidulla päätöksenteolla ei ole 
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yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan mukaisia sinua koskevia merkittäviä vaikutuksia,
koska voit halutessasi osallistua koulutukseen uudelleen niin monta kertaa kuin haluat ja
silloin kun haluat. 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Jos olet jo suorittanut Tieturva 1 –koulutuksen tai kysymyksesi liittyy Tieturva 2 –
koulutukseen, voit lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt SPEK ry:lle puhelimitse tai 
sähköpostitse.
puh. (09) 4761 1301 (ark. klo 9–15)
tai turvallisuuskortit@spek.fi

Muissa tapauksissa voit ottaa yhteyttä Väyläviraston yhteyshenkilöön. Halutessasi voit 
myös ottaa yhteyttä Väyläviraston tietosuojavastaavaan.  Yhteystiedot löytyvät tämän 
tietosuojaselosteen kohdasta 1.

Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia paitsi, jos pyynnöt ovat ilmeisen 
perusteettomia tai kohtuuttomia tai 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 (www.tietosuoja.fi).



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
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Allekirjoittaja Todennus


	1 Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
	2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
	3 Rekisterin tietosisältö
	4 Tietojen säilytysaika
	5 Säännönmukaiset tietolähteet
	6 Henkilötietojen vastaanottajat
	7 Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
	8 Rekisteröidyn oikeudet

		2020-01-10T09:18:59+0200
	http://extranet.vayla.fi
	Risto Lappalainen


		2020-01-10T09:20:38+0200
	http://extranet.vayla.fi
	Raimo Tapio




