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TIETOSUOJASELOSTE 

Päivämäärä: 15.12.2021 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14 

1. Rekisterinpitäjä Finavia Oyj (”Finavia” tai ”me”) 
Y-tunnus: 2302570-2 
Käyntiosoite: Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa 
Postiosoite: PL 50, 01531 Vantaa 
Puhelin (vaihde): 020 708 000 

2. Yhteyshenkilö(t) rekisteriin liitty-
vissä asioissa 

Nimi: Olli Väyrynen 
Tehtävä: Liiketoiminnan kehitysjohtaja 
Osoite: Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa 
Puhelin: 020 708 2368 
Sähköposti: olli.vayrynen(at)finavia.fi 

3. Tietosuojavastaava Finavia Oyj:n tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Sähköposti: tietosuojavastaava(at)finavia.fi  
Puhelin: 020 708 2828 

4. Rekisterin nimi 

Sopimuksen muodot 

Rajaukset 

Verkostolentoasemien ajoneuvopysäköinti 

Kertaluonteisen pysäköinnin asiakas voi maksaa joko käyttämällään 
mobiilisovelluksella tai etukäteen Finavian maksuautomaatilla.  

Pidempiaikaisesta pysäköintioikeudesta (”pysäköintikortti” tai ni-
metty pysäköintipaikka) voidaan asiakkaan kanssa sopia erikseen. 

Tässä selosteessa kuvataan Finavian rekisterinpitäjänä suorittama 
henkilötietojen käsittely, joka liittyy ajoneuvojen pysäköintiliiketoi-
mintaan Finavian verkostolentoasemilla eli Finavian lentoasemilla 
pois lukien Helsinki-Vantaan lentoasema. Kolmansien osapuolten 
suorittamasta henkilötietojen käsittelystä ei informoida tällä selos-
teella, vaan se on ko. osapuolten vastuulla seuraavasti: 

• Mobiilimaksuoperaattorit, joiden kanssa Finavialla on sopimus 
pysäköinnin mobiilimaksamisesta, vastaavat liiketoiminnastaan 
ja sen yhteydessä suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä 
niiltä osin itsenäisesti kuin toimivat rekisterinpitäjänä.  

• Niiltä osin kuin Finavia on sopinut tai tulee sopimaan pysäköin-
ninvalvonnasta kolmannen osapuolen (esim. ulkopuolisen pal-
veluyrityksen tai kunnallisen pysäköinninvalvonnan) kanssa, 
vastaa tämä kolmas osapuoli suorittamastaan henkilötietojen 
käsittelystä rekisterinpitäjän velvollisuuksiensa mukaisesti.  

5. Henkilötietojen käsittelytarkoitus 
ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset: 

Pysäköintiliiketoimintaan liittyvät käsittelytarkoitukset ovat: 

1. Pysäköintipalvelun tuottaminen ja pysäköintimaksujen kerää-
minen 

2. Pysäköinninvalvonta ja väärinkäytösten estäminen 
3. Liiketoiminta-analyysit ja liiketoiminnan kehittäminen, ml. tilas-

tolliset käyttötarkoitukset, sekä 
4. Markkinoinnin suuntaaminen 
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Käsittelyn oikeusperusteet käsittelytarkoitukseen 1 liittyen: 

• Sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on 
osapuolena tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpitei-
den toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä.  

• Kirjanpitolakiin perustuva rekisterinpitäjän lakisääteinen vel-
voite (tositteiden säilytysvelvollisuus). 

Käsittelyn oikeusperuste käsittelytarkoituksiin 2- 4 liittyen:  

• Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen 
sellaisten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, jotka ilmenevät 
viitatuista kohdista. 

6. Henkilötietojen vastaanottajat Finavia voi siirtää tietoja ajoneuvon rekisteritunnuksista sopimus-
kumppaneilleen (jäljempänä ”mobiilimaksuoperaattori”) EasyPark 
Oy, Finnpark Oy (Moovy) ja/tai ParkMan Oy tarkistaakseen onko 
lentoasemalle pysäköidyistä ajoneuvoista aloitettu asianmukaisesti 
pysäköintitapahtuma mobiilimaksusovellukseen liittyvässä tietojär-
jestelmässä. 

Puomein varustetulla pysäköintialueella tapahtuvan pysäköinnin 
tietoja siirrämme Finnpark Oy:lle pysäköintitapahtuman mahdollis-
tamiseksi ja pysäköintimaksun veloittamiseksi asiakkaan valitse-
malla tavalla (maksu Moovyn kautta tai suoraan Finavialle). Kerta-
maksun maksuautomaatilla maksamiseen liittyviä tietoja siirretään 
tarvittaessa järjestelmän ylläpidosta huolehtivalle Finnpark Oy:lle.  

Pysäköintivirheen havaittuaan Finavia voi ilmoittaa siitä pysäköin-
nin valvontaa suorittavalle kolmannelle osapuolelle. 

7. Käsiteltävät tietosisällöt käsittely-
tarkoituksittain 

Pysäköintipalvelun tuottamiseen, pysäköintimaksujen keruuseen, 
pysäköinnin valvontaan ja väärinkäytösten estämiseen liittyen kä-
sittelemme seuraavia tietoja: 

• Ajoneuvon rekisteritunnus, pysäköintitapahtuman tunniste-
tiedot, ajankohtaa ja vaihetta koskevat tiedot; pysäköintialu-
een tunnus sekä palvelun hinta- ja maksutiedot sekä pidempi-
aikaisen pysäköintioikeuden osalta myös voimassaoloaika ja 
toisen sopijapuolen ja/tai oikeuden haltijan identiteetti. 

• Mobiilimaksuoperaattorin identiteetti 

Liiketoiminta-analyyseihin ja liiketoiminnan kehittämiseen, suora-
markkinointiin sekä kirjanpitoon liittyen käsittelemme edellä mai-
nittuja tietosisältöjä.  

Mahdollista suoramarkkinointia varten saatamme myöhemmässä 
vaiheessa alkaa kerätä tietoja valikoitujen ajoneuvojen omistajista 
ja haltijoista, mutta näitä tietoja ei toistaiseksi kerätä eikä käsitellä.  

8. Tietolähteet Puomeilla varustetulla pysäköintialueella palvelun tuottamiseksi 
tarvittavat ajoneuvon tunniste- ja tapahtumatiedot saadaan tekni-
siltä tunnistinlaitteilta. 

Pidempiaikaisen pysäköintioikeuden hallintaan tarvittavat tiedot 
kerätään toiselta sopijaosapuolelta. 

Pysäköinnin valvontaa varten pysäköidyn ajoneuvon tunnistetiedot 
saatetaan kerätä rekisterikilvestä silmämääräisesti havaitsemalla. 
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Pysäköinninvalvontaa varten mobiilimaksuoperaattoreilta saadaan 
erikseen kysyttäessä tieto siitä, sisältyykö mobiilimaksuoperaatto-
rin asiakkaan mobiilimaksusovelluksessa antamiin tietoihin kysytyn 
ajoneuvon rekisteritunnus. 

Kohdassa 6 mainituilta mobiilimaksuoperaattoreilta saadaan sään-
nöllisesti tietoja pysäköintitapahtumista ja niistä veloitetuista pysä-
köintimaksuista.  

Mahdollista suoramarkkinointia varten tarvittavia tietoja ajoneu-
von omistajasta ja haltijasta yhteystietoineen voidaan kerätä tar-
peellisin osin julkisista rekistereistä. Niitä ei kuitenkaan kerätä tällä 
hetkellä. 

9. Tietojen luovutukset ja tietojen siir-
to Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolisiin maihin 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan talousalueen ulkopuoli-
siin maihin. 

10. Tietojen säilytysaika Pysäköinnin valvonnan ja väärinkäytöksiä ehkäisevän toiminnan 
yhteydessä saatuja henkilötietoja emme pääsääntöisesti tallenna. 

Pidempiaikaista pysäköintioikeutta koskevan sopimuksen tiedot 
sekä mobiilimaksuoperaattoreilta muihin tarkoituksiin saatavat tie-
dot tallennetaan ja säilytetään kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden 
mukaisesti kuluvan tilivuoden + 6 vuoden ajan. 

11. Tietojen suojaamisen periaatteet Henkilötietoja suojataan teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä 
perusteetonta ja/tai laitonta pääsyä, muuttamista ja tuhoamista tai 
muuta käsittelyä vastaan mukaan lukien tämän rekisterin tietojen 
luvaton luovuttaminen ja siirto. 

Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuu-
rein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suo-
jattuja. Tietojen käyttöoikeus on vain määrätyillä Finavia Oyj:n pal-
veluksessa olevilla henkilöillä ja muilla määritellyillä henkilöillä, 
jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia, joilla on pääsy tietoi-
hin, sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Finavia Oyj noudattaa tarkkoja tietoturvavaatimuksia IT-järjestel-
miensä pääsyhallinnassa ja pääsyn valvonnassa. Työntekijöitä, 
jotka osana työtehtäviään käsittelevät henkilötietoja, koulutetaan 
ja ohjeistetaan tietosuojaa ja tietoturvaa koskevista asioista sään-
nöllisesti. 

12. Tarkastusoikeus ja sen toteuttami-
nen 

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat il-
moitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallen-
nettu tai ettei koskevia tietoja käsitellä. Rekisterinpitäjä ilmoittaa 
samalla rekisteröidylle säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin 
tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. 

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellä 
kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö tämän tieto-
suojaselosteen kohdassa 2 ilmoitetulle yhteyshenkilölle omakäti-
sesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa 
asiakirjassa tai Finavian verkkosivulla (www.finavia.fi/fi/tietosuoja) 
olevaa tietopyyntölomaketta käyttäen. 

http://www.finavia.fi/fi/tietosuoja
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13. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä 
toiseen 

Kun rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle häntä koskevat 
henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti lu-
ettavassa muodossa, hänellä on oikeus saada siirrettyä häntä kos-
kevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle silloin, kun; 

a) käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai rekiste-
rinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja; 

b) käsittely suoritetaan automaattisesti, ja; 
c) jos siirto on teknisesti mahdollista.  

14. Oikeus suostumuksen peruuttami-
seen 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan 
suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruut-
taa antamansa suostumus. Suostumuksen peruutusta koskeva 
pyyntö on esitettävä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaa-
valla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää sähkö-
postitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle henki-
lölle. Ennen suostumuksen peruuttamista tapahtunut henkilötieto-
jen käsittely ei kuitenkaan muutu oikeudettomaksi, vaikka suostu-
mus peruutetaan. 

15. Tiedon korjaaminen, poistaminen 
ja käsittelyn rajoittaminen 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti 
tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täyden-
nettävä, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on 
myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa 
rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. 

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta rajoitettava käsit-
telyä, mikäli rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapi-
tävyyden tai rekisteröity on esittänyt väitteen käsittelyn lainvastai-
suudesta ja vastustanut henkilötietojensa poistamista ja vaatinut 
sen sijaan niiden käytön rajoittamista. Rekisterinpitäjän on rajoitet-
tava käsittelyä myös silloin, kun rekisterinpitäjä ei enää tarvitse ky-
seisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity il-
moittaa tarvitsevansa niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esit-
tämiseksi tai puolustamiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjän on rajoitet-
tava käsittelyä silloin, kun rekisteröity on vastustanut henkilötieto-
jen käsittelyä tietosuoja-asetuksen nojalla odottaessaan sen toden-
tamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut käsittelyperus-
teet rekisteröidyn esittämät perusteet. Jos rekisterinpitäjä on ra-
joittanut käsittelyä edellä mainituilla perusteilla, rekisterinpitäjän 
on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva 
rajoitus poistetaan. 

Korjauspyynnöt tulee esittää tämän tietosuojaselosteen kohdassa 
2 mainitulle yhteyshenkilölle tai Finavian verkkosivuilla olevaa tie-
topyyntölomaketta käyttäen (www.finavia.fi/fi/tietosuoja). 

16. Suoramarkkinointikielto Kerättyjä tietoja ei toistaiseksi käytetä suoramarkkinointiin. Rekis-
teröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä 
suoramarkkinointitarkoituksiin. 

17. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontavi-
ranomaiselle, mikäli Finavia Oyj ei ole noudattanut toiminnassaan 
soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

http://www.finavia.fi/fi/tietosuoja
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18. Yhteydenotot Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjalli-
sena tai sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mai-
nitulle yhteyshenkilölle tai käyttäen Finavian verkkosivuilla olevaa 
tietopyyntölomaketta (www.finavia.fi/fi/tietosuoja). 

Finavia Oyj voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja var-
mentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Fina-
via Oyj voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa 
laissa säädetyllä perusteella. 

Finavia Oyj vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön 
esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä muuttaa vastaamisaikaa. 

19. Automaattinen päätöksenteko ja 
profilointi 

Tallennettuja tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon 
eikä rekisteröityjen profiloimiseen. 

20. Tietosuojaselosteen muuttaminen Finavia Oyj kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oi-
keuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verk-
kosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön 
muuttumiseen. Finavia Oyj suosittelee rekisteröityjä tutustumaan 
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

 

http://www.finavia.fi/fi/tietosuoja

