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Tietosuojaseloste, taitorakenteiden ylläpito
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen
käsittelyä taitorakenteiden ylläpidossa, johon kuuluvat Taitorakennerekisterin ja
Taitorakennerekisterin mobiilisovelluksen käsittelemiä tietoja sekä taitorakenteiden
ylläpitoon liittyvien pätevyyskurssien järjestämisessä käsiteltäviä tietoja.
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Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjä
Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki

Yhteyshenkilö
Simo Nykänen
kirjaamo@vayla.fi

Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
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.
Taitorakennerekisteri on omaisuudenhallintajärjestelmä, joka sisältää tietoja
taitorakenteista, kuten silloista ja tunneleista sekä niiden hallinnasta. Mobiilisovellus
mahdollistaa taitorakenteiden tarkastamisen mobiililaitteella. Taitorakennerekisterin
tarkoituksena on kuvata väyläomaisuus taitorakenteiden osalta ja hallinnoida
omaisuuden kuntotietoa sekä omaisuuteen kohdistuvia toimenpiteitä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pitää yllä taitorakenteiden ylläpitoon liittyvien
henkilöiden tietoja, kuten rakenteiden tarkastajien tietoja. Henkilötiedot mahdollistavat
omaisuuden tarkastustoiminnan seuraamisen ja tehtyjen havaintojen täsmentämisen
henkilötasolle.
Rekisterissä säilytetään myös taitorakenteiden suunnitteluun ja ylläpitoon osallistuvien
henkilöiden tekemiä toimenpiteitä ja niihin liittyen henkilöiden tietoja. Henkilötietoja
kirjataan myös järjestelmään tallennettaviin dokumentteihin, esimerkiksi
suunnitelmapiirustuksiin. Lisäksi järjestelmässä ylläpidetään henkilöiden pätevyystietoja,
esimerkiksi taitorakenteiden tarkastajapätevyyksiä. Järjestelmään kirjataan myös
organisaation taitorakenteisiin liittyvän yhteyshenkilön henkilötiedot.
Henkilötietoja käsitellään myös käyttöoikeuksien hallintaan liittyen. Käyttäjillä on erilaisia
käyttäjärooleja esimerkiksi pätevyyksien perusteella.
Lokitietojen käyttötarkoituksena on tietojärjestelmissä olevien tietojen käytön ja
luovutuksen seuranta sekä tietojärjestelmän teknisten virheiden selvittäminen. Tämä on
erityisen tärkeää turvaluokiteltujen aineistojen osalta. Järjestelmä tallentaa
välttämättömät henkilötiedot tiedon eheyden varmistamiseksi sekä
tietoturvaloukkausten tunnistamiseksi.
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Pätevyyskurssien järjestämiseksi ja osallistujien tavoittamiseksi ylläpidetään tietoja
kurssille ilmoittautuneiden ja osallistujien yhteystiedoista.
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Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan
c: käsittely on tarpeen Väyläviraston lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi sekä
alakohtaan e: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
Väylävirastolle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi alla kuvatusti.
Väylävirastosta annetun lain (936/2018) 2 §:n mukaan Väylävirasto vastaa
hallinnoimistaan valtion tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä ja niiden kehittämisestä
sekä niihin kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta koko maassa. Lisäksi virasto
vastaa em. väylien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Liikenteen
palveluista annetun lain (320/2017) 236 §:n mukaan Väyläviraston tulee ylläpitää
tietovarantoja väylien taitorakenteista ja niiden kunnosta. Taitorakenteiden kuntotietoa
tuotetaan rakenteiden tarkastustoiminnalla. Rakenteiden tarkastajilta edellytetään
rakenneluokkakohtaista tarkastajapätevyyttä.
Edellä mainittujen tehtävien hoitamista varten taitorakenteiden tietosisältö kootaan
Taitorakennerekisteriin. Rekisterin käyttäjien henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja
oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun ja lakisääteisten tehtävien
suorittamiseksi. Muun muassa tiedot taitorakenteiden tarkastajien pätevyyksistä
tallennetaan osana laadunvarmistusta.
Järjestelmän käyttämiseksi ja rakenteiden tarkastamista varten järjestettävien
koulutusten edellyttämät henkilötiedot tallennetaan, jotta koulutustoimintaa voidaan
järjestää. Koulutukset ovat osa Väyläviraston lakisääteisen tehtävän toteuttamista.
Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (yleisen tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta). Käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista
viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi
(tietosuojalain 4 §:n 1 momentin 2 kohta).
Yleisen edun taustalla olevat Väyläviraston tehtävät ja toimivalta tulee seuraavasta
lainsäädännöistä:
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005), erityisesti 13 §
Laki Väylävirastosta (936/2018)
Ratalaki (110/2007), erityisesti 5 § ja 29 §
Vesilaki (587/2011), erityisesti 10 luvun 12 §
Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 17 §:n mukaan
viranomaisen on huolehdittava, että sen tietojärjestelmien käytöstä ja niistä tehtävistä
tietojen luovutuksista kerätään tarpeelliset lokitiedot silloin, kun tietojärjestelmän käyttö
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edellyttää tunnistautumista tai muuta kirjautumista. Taitorakennerekisterin järjestelmä
ja mobiilisovellus edellyttävät kirjautumista.
Henkilötietoja liitetään Taitorakennerekisteriin tallennettuihin turvaluokiteltuihin
dokumentteihin siinä yhteydessä, kun käyttäjä lataa dokumentin itselleen. Ladattavaan
turvaluokiteltuun dokumenttiin lisätään turvaluokituksen lisäksi lataajan tunnistetiedot:
lataajan nimi ja aikaleima. Turvallisuusluokiteltavista asiakirjoista valtionhallinnossa on
säädetty julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 18 §:ssä ja
valtioneuvoston asetuksessa asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa
(1101/2019).
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Käsiteltävät henkilötiedot
Väylävirasto käsittelee seuraavia henkilötietoja:
Taitorakennerekisterissä ja liittyvässä mobiilisovelluksessa käsiteltävät henkilötiedot:
- henkilön nimi, käyttäjätunnus ja käyttäjäryhmät
- organisaatio
- tieto siitä, toimiiko henkilö organisaationsa yhteyshenkilönä
- henkilön rakenneluokkakohtainen tarkastajapätevyys
- henkilön rakenneluokkakohtaiset muokkaajaoikeudet
- henkilön rakenneluokkakohtaiset tarkastajan laatupisteet ja tarkastajakurssin
suorittamisen ajankohta
Taitorakennerekisterin ja mobiilisovelluksen käyttämiseksi tarvittavat tiedot:
- henkilön nimi, käyttäjätunnus ja käyttäjäryhmät
- organisaatio
- käyttäjän käyttöoikeudet (roolit)
Järjestelmän lokitiedot:
- henkilön nimi, käyttäjätunnus ja käyttäjäryhmät
- organisaatio
- IP-osoite
- järjestelmän sivun latauksessa sekä mobiilisovelluksen tietojen viennissä tiedot
käytetyistä parametreista, kuten käyttäjän tekemät muutokset, lisäksi aikaleima ja
tieto käytetystä selaimesta
Pätevyyskurssin suorittamiseksi tarvittavat tiedot:
- henkilön nimi, käyttäjätunnus ja käyttäjäryhmät
- organisaatio
- puhelinnumero ja sähköpostiosoite
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Henkilötietojen säilytysaika
Taitorakenteiden ylläpitoon liittyviä henkilötietoja, kuten tarkastuksiin liittyviä tietoja ja
suunnitelma-asiakirjoissa olevia henkilötietoja (suunnittelijan tiedot), säilytetään niin
kauan kuin itse suunnitelma-asiakirjojakin. Tiedot arkistoidaan pysyvästi.
Tarkastajan pätevyydet ja laatupisteet säilytetään 10 vuotta pätevyyksien voimassaolon
päättymisen jälkeen. Konsultti vapautuu vastuusta KSE:n mukaan (KSE 2013, kohta
3.2.6) viimeistään 10 vuoden kuluttua toimeksiannon aineiston luovuttamisesta, jonka
jälkeen em. tietoja ei ole perusteltua säilyttää.
Järjestelmän käyttämiseksi vaadittavia käyttöoikeustietoja säilytetään niin kauan kuin
henkilöllä on Taitorakennerekisterin käyttöoikeus.
Seurantalokeissa olevia henkilötietoja säilytetään 5 vuotta. Varmuuskopio lokitiedoista
säilytetään vielä vuosi tämän jälkeen. Tiedot arkistoidaan Väyläviraston
tiedonohjaussuunnitelman mukaan. Säilytysaika perustuu arkisto- ja erityislakeihin, sekä
toiminnan tarpeeseen dokumentoida ja taata sekä viranomaisen että yksityisen henkilön
ja yhteisön oikeusturva.
Pätevyyskurssin osallistujien tietoja säilytetään kurssin keston sekä 1 vuoden ajan
kurssin päättymisen jälkeen.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan:
- rekisteröidyiltä itseltään
- rekisteröidyn organisaatiolta tai työnantajalta
- Väyläviraston tarkastajien laadunmittaustoiminnasta.
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Henkilötietojen vastaanottajat
Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia. 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. Taitorakennerekisterin
ylläpitäjänä ja sen perusteella henkilötietojen käsittelijänä toimii Solita Oy.
Taitorakennerekisterin käyttäjät näkevät rakenteiden suunnittelijoiden ja tarkastajien
henkilötietoja, joita ovat henkilön nimi ja organisaatio.
Tarkastajien laatupisteitä ja pätevyystietoja voidaan luovuttaa ELY-keskuksille
taitorakenteiden tarkastuksiin liittyvissä hankinnoissa ja kilpailutuksissa käytettäväksi.
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Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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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.
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseesi 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.
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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