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Tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä teiden ja ratojen suunnittelussa
Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
(ELY-keskuksen) vastuulla olevien ja lakisääteiseen toimivaltaan kuuluvien teiden ja ratojen suunnittelussa. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä.
Teiden ja ratojen suunnittelussa henkilötietoja kerätään ja käsitellään esimerkiksi suunnitelma-alueeseen liittyvien kiinteistön omistajatietojen osalta sekä lainmukaiseen vuorovaikutusmenettelyyn liittyen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään suunnitelmia koskevien palautteiden ja muistutusten käsittelemiseen liittyvissä asioissa.
1 Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Puhelinvaihde: 0295 038 000 (pvm/mpm)
Postiosoite: PL 86, 90101 Oulu
Verkkosivut: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa
2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään suunnittelun viranomaistehtävissä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
• tiedottaminen
• vuoropuhelu
• palautteiden, muistutuksien ja valitusten käsittely
• lunastus-, käyttöoikeus- ja korvaustarpeiden selvittäminen
3 Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan c mukaisesti ELY-keskuksen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen ja alakohdan e mukaisesti
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai virastolle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi
väylien suunnitteluun liittyen.
Teiden ja ratojen suunnittelun osalta ELY-keskusten tehtävistä ja toimivallasta on säädetty seuraavissa säädöksissä:
• Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005)
• Ratalaki (110/2007)
• Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
• Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1373/2018)
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Henkilötietojen käsittely on tarpeen viraston lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden noudattamiseksi:
• Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005), erityisesti 11 §, 27 §
• Ratalaki (110/2007), erityisesti 25a §
• Vesilaki (587/2011), erityisesti 10 luku
• Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
• Hallintolaki (434/2003), erityisesti 8 §
4 Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia henkilötietoja:
• nimi
• yhteystiedot esimerkiksi osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• kiinteistötunnus
Tietojen luovutuksen yhteydessä saadut tarpeettomat henkilötiedot, kuten henkilötunnus, poistetaan
välittömästi.
Lisäksi rekisteröidystä käsitellään henkilön lähettämiä suunnittelua koskevia palautteita, muistutuksia
ja yhteydenottoja. Lainmukaiseen vuorovaikutukseen, palautteen ja muistutusten antamiseen liittyen
henkilö voi itse päättää mitä yhteystietoja hän itsestään antaa. Mikäli henkilö ei anna yhteystietoja, ei
häneen voida olla suunnittelua koskevissa asioissa yhteydessä.
Suunnitteluun liittyvien sidosryhmien osalta käsitellään yhteystietoja esimerkiksi yhteyshenkilön nimi,
yhteyshenkilön asema, yhteisö, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekistereihin tallennetaan
sidosryhmien lähettämiä suunnittelua koskevia palautteita, lausuntoja, yhteydenottoja sekä muuta
lainmukaiseen vuorovaikutukseen liittyviä tietoja.
5 Tietojen säilytysaika
Tiedot arkistoidaan ELY-keskuksen tiedonohjaussuunnitelman mukaan. Säilytysaika perustuu arkistoja erityislakeihin sekä toiminnan tarpeeseen dokumentoida ja taata sekä viranomaisen että yksityisen
henkilön ja yhteisön oikeusturva.
Suunnitelma-asiakirjoissa olevia henkilötietoja säilytetään yhtä kauan suunnitelma-asiakirjoja. Suunnitelma-asiakirjojen arkistointiaika ELY-keskuksessa on 20 vuotta. Suunnitelmat hyväksyvä Liikenne- ja
viestintävirasto (Traficom) arkistoi sille toimitetut suunnitelmat pysyvästi.
Muut suunnittelun aikaiset henkilötietoja sisältävät asiakirjat, kuten sähköpostilistat, hävitetään niiden
käyttötarpeen lakattua tai kun suunnitelma on toteutettu, jolloin vuorovaikutuksen ja tiedottamisen
tarve päättyy.
6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn edustamalta yhteisöltä tai muilta viranomaisilta,
erityisesti suunnittelukohteen kunnilta ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä.
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7 Tietojen vastaanottajat
Tietoja luovutetaan suunnitelmat hyväksyvälle Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom) sekä tarvittaessa erityisestä syystä liikenne- ja viestintäministeriölle (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä, 99
§).
Vesilupia ja ympäristölupia vaativissa hankkeissa tietoja luovutetaan lupaviranomaisena toimivalle
aluehallintovirastolle (vesilaki 10. luku).
Kun suunnitelma-aineisto asetetaan yleisesti nähtäville, nähtävillä olevaan aineistoon sisältyvät tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, kuten suunnitelmakartoilla olevat kiinteistötunnukset.
Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.
Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.
Lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi ELY-keskus käyttää henkilötietojen käsittelijöinä sopimuskumppaneitaan, esimerkiksi suunnittelutehtäviä tai maastotöitä tekeviä konsultteja. Henkilötietoja
käsitellään ELY-keskuksen tai konsulttien tietojärjestelmissä, joiden toimittajat toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä.
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 ELY-keskus käsittelee tietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
ELY-keskukselle 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
ELY-keskuksessa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profi- lointiin, perustuvia päätöksiä.
Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla, asiointilomakkeella tai postitse.
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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, PL 800, 000521 Helsinki, http://www.tietosuoja.fi/).

