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Tietosuojaseloste, Avoimen datan palvelut 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä 
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee Väyläviraston avoi-
men datan palveluiden käyttämistä.  

  

Väyläviraston tietoluovutusten periaatteiden mukaisesti julkinen tieto luovutetaan mui-
den yhteiskunnan toimijoiden ja kansalaisten käyttöön avoimena datana aina silloin, kun 
se on mahdollista.  Näiden avoimen datan palveluiden käyttäjien osalta Väylävirasto kä-
sittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 
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1  Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

Rekisterinpitäjä Yhteyshenkilö Tietosuojavastaava 

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

Minna Huovinen Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi 

2  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelyn tarkoituksena on viranomaistoiminnan toteuttaminen, johon sisältyy Väylävi-
raston avoimen datan tarjoaminen julkisten tietopalveluiden kautta ja avoimen datan 
hyödyntäjien yhteydenottojen hoito sekä järjestelmän tietoturva.  
 
Henkilötietoja käytetään tietoaineistojen toimittamiseen käyttäjän ilmoittamaan sähkö-
postisoitteeseen silloin, kun palvelun käyttö edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista. 
Tarkoituksena on myös antaa tarvittaessa käyttäjille neuvontaa ja vastata tietopyyntöi-
hin Väyläviraston avoimesta datasta. 
 
Avoimen datan palveluiden tietoaineistot eivät sisällä henkilötietoja.  
 
Avoimen datan palveluiden lokitietoja hyödynnetään osana tietopalveluiden toimivuuden 
valvontaa ja käyttömäärien raportointia. Lokitietojen käyttötarkoituksena on tietojärjes-
telmissä olevien tietojen käytön ja luovutuksen seuranta sekä tietojärjestelmän teknisten 
virheiden selvittäminen. 

3  Henkilötietojen käsittelyn peruste 

Lokitietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen yleisen tieto-
suoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.  
 
Muiden henkilötietojen käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen 
yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.  
 
Asiaa koskeva lainsäädäntö: 
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) 
• Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (2019/906) 
• Laki liikenteen palveluista (2017/320) 236 § ja 238 § 

4  Käsiteltävät henkilötiedot 

Väylävirasto käsittelee seuraavia henkilötietoja: 
• Palvelun käyttäjän sähköpostiosoite (mikäli palvelun käyttö edellyttää sähköposti-

osoitteen ilmoittamista) 
o Lokitiedot 
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o Palvelun käyttäjän IP-osoite 

5  Henkilötietojen säilytysaika 

Sähköpostiosoitetta käsitellään avoimen datan toimittamisen ajan. 
 
Lokitietoja käsitellään enintään viisi vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan. 
 
Raportointia varten lokitiedot anonymisoidaan.  

6  Säännönmukaiset tietolähteet 

• Tietopalvelun käyttäjät itse 

7  Henkilötietojen vastaanottajat 

Henkilötietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun 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, kuten tietopalveluiden yl-
läpitäjille, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan tietopalveluiden valvontaan ja häiriötilan-
teiden selvitykseen. 
 
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta var-
ten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty. 

8  Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja 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 (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 oikeu-

dellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai- olet vastustanut 
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henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todenta-
mista, syrjäyttävätkö Väyläviraston oikeutetut perusteet perusteesi. 

 
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilan-
teeseesi liittyvällä perusteella silloin, kun Väylävirasto käsittelee henkilötietojasi yleisen 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamiseksi tai Väylävirastolle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 
 
Väylävirastossa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin, perustuvia 
päätöksiä.  
 
Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön Väylävirastoon sähköpostilla tai postitse. Yh-
teystiedot 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 valvonta-
viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tieto-
suoja.fi). 
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