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TIETOSUOJASELOSTE 

Päivämäärä: 4.2.2022 (päivitetty kohdassa 6 henkilötietojen käsittelijöiden tiedot) 

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

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

2. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä 
asioissa 

Nimi: Heikki Pöllänen 
Titteli: Safety Manager 
Osoite: Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa 
Postiosoite: PL 50, 01531 Vantaa 
Puhelin: 020 708 4272 
Sähköposti: heikki.pollanen(at)finavia.fi 

3. Tietosuojavastaava Finavia Oyj:n tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)finavia.fi 
Puhelin: 020 708 2828 

4. Rekisterin nimi Turvallisuusilmoitusjärjestelmä 

5. Henkilötietojen käsittelytarkoitus 
ja käsittelyn oikeusperuste 

Turvallisuusilmoitusjärjestelmä on ilmailun toimijoille lakisäätei-
nen. Lainsäädäntö myös velvoittaa tietyissä tehtävissä työskentele-
viä ilmoittamaan poikkeamista.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena järjestelmässä on: 

• Ilmailun turvallisuuteen, 

• ilmailun turvaamiseen, 

• työturvallisuuteen ja/tai 

• ympäristöturvallisuuteen 

liittyvä luottamuksellinen poikkeama- ja muiden turvallisuustieto-
jen kerääminen, käsittely ja analysointi asianmukaisten turvalli-
suustoimien määrittämiseksi voimassa olevien lainsäädännön ja vi-
ranomaisvaatimusten mukaisesti.  

Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi yhteydenottoihin tai poikkea-
man tutkintatarkoituksessa ja EU:n säädösten mukaan ne tulee 
kerä viranomaisten välityksellä sekä kansalliseen tietokantaan että 
eurooppalaiseen keskusrekisteriin. 

Käsittelyn oikeusperuste: 

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden 
noudattamiseksi. 

6. Henkilötietojen vastaanottajat Henkilötietoja siirretään järjestelmän ylläpitäjälle vikatilanteiden 
selvittämiseen tai järjestelmän kehittämiseen liittyen tarvittaessa 
(Virnex Oy, Suomi). Järjestelmän alustaa ylläpitää Suomessa sijait-
sevassa konesalissaan ulkopuolinen palveluntuottaja Enfo Oyj. 
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Finavian henkilöstön tekemistä ilmoituksista saatuja tietoja luovu-
tetaan toimivaltaiselle viranomaiselle säännönmukaisesti lainsää-
dännön edellyttämissä tapauksissa ja sen mukaisessa laajuudessa1.  

Em. säännönmukaisten luovutusten lisäksi luovutetaan toimivaltai-
sen viranomaisen erillispyynnöstä tapausten selvittelyssä kertyviä 
lisätietoja. Tällaisiin lisätietoihin saattaa sisältyä merkintöjä käsitte-
lyyn osallistuneista henkilöistä, esim. käsittelijän nimi. 

Lisäksi toimivaltaiselle viranomaiselle luovutetaan analyysissä syn-
tyviä tietoja, jotka ovat pääosin anonyymejä.  

Ilmailun muiden toimijoiden kanssa solmittuihin luottamuksellisten 
turvallisuustietojen vaihtoon tähtäävien sopimusten nojalla niille 
luovutetaan lähtökohtaisesti anonyymejä tietoja, joihin kuitenkin 
saattaa tapauksen mukaan sisältyä epäsuoraa henkilötietoa yksi-
tyisomisteisen ilma-aluksen tai lentoaseman alueella operoivan 
ajoneuvon tunnistetietojen muodossa. Tällaisia tietojenvaihtosopi-
muksia Finavialla on lennonvarmistusyhtiö Fintraffic Lennonvarmis-
tus Oy:lle, sääpalvelun tuottajan (Ilmatieteen laitos), Suomen ilma-
voimien ja joidenkin lentoyhtiöiden kanssa. 

Lain Työtapaturmalaista ja ammattitaudeista 459/2015 tarkoitta-
malle vakuutuslaitokselle luovutetaan Finavian vakuutettua koh-
danneen korvattavan työtapaturman tapauksessa vakuutuslaitok-
sen korvauskäsittelyn edellyttämät tiedot. 

Tietoja ei luovuteta kaupallisin tarkoituksiin. 

7. Rekisterin tietosisältö Tietojärjestelmään tallennetaan poikkeamaa tai turvallisuusasiaa 
koskeva ilmoittajan laatima ilmoitus kokonaisuudessaan. Se sisäl-
tää seuraavat määrämuotoiset henkilötietoryhmät: 

• Ilmoittajan nimi (suojataan) ja henkilöstöryhmä, joka määrit-
tää lakisääteisen raportointivelvollisuuden 

• Ilmoituksessa osalliseksi tai tapaukseen liittyväksi mainitun 
henkilön nimi (suojataan) 

• Ilma-alusta koskevat tunnistetiedot ja operaation vaihe (epä-
suoria henkilötietoja) 

• Lentoaseman alueella käytettävää ajoneuvoa tai laitetta kos-
kevat tunnistetiedot (epäsuoria henkilötietoja) 

Lisäksi ilmoitus sisältää vapaamuotoisen kuvauksen poikkeamasta 
tai ilmoittajan antamat havaintotiedot, kun kyseessä ei ole turvalli-
suuspoikkeamaksi määritelty tapahtuma. 

Käsiteltäessä ilmoituksesta saatuja tietoja asianmukaisten turvalli-
suustoimien määrittämiseksi tallennetaan seuraavat henkilötieto-
ryhmät: 

• Turvallisuustietojen käsittelyyn osallistuvan nimi ja työtehtä-
vään tai rooliin liittyviä tietoja. 

                                                            
1Tiedot ovat lähtökohtaisesti anonyymejä, mutta niihin saattaa sisältyä henkilötietoa yksityisomisteista tai yksityishenkilön käytössä olevaa ilma-

alusta koskevien tietojen muodossa. 



 

3 
 

• Tapauksen mukaan käsittelijän viranomaisvaatimusten mukai-
sesti täydentämät ilma-aluksen tunnistetiedot ja sen merk-
kiä/mallia/sarjaa koskevat tiedot, mikäli viranomaisvaatimus-
ten edellyttämiä tietoja ei saatu ilmoittajalta. 

8. Tietolähteet Tietoja saadaan: 

• rekisteröidyltä itseltään tai muilta rekisteröidyiltä, 

• luottamuksellisten turvallisuustietojen vaihtosopimusten 
kumppaneilta tai sellaisilta ilmailun toimijoilta, jotka ovat ra-
portointivelvollisia Finavialle turvallisuusasioista, esimerkiksi 
maapalveluiden tuottajilta (pääosin nimettömiä tietoja; ta-
pauksen mukaan saattaa sisältää ilma-alusten ja lentoaseman 
alueella käytettävien ajoneuvojen tunnistetietoja), 

• Finavian suorittamasta turvallisuustietojen käsittelystä, turval-
lisuusanalyyseistä ja asianmukaisten turvallisuustoimenpitei-
den määritysprosesseista mukaan lukien mahdollinen tutkinta 
sekä 

• Lentosuunnitelmista, kun tietoja tarvitaan säädösten edellyt-
tämässä ilma-alukseen liittyvässä luokitteluprosessissa. 

9. Tietojen luovutukset ja tietojen 
siirto Euroopan unionin tai Euroo-
pan talousalueen ulkopuolisiin mai-
hin 

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan Ta-
lousalueen ulkopuolisin maihin. 

10. Tietojen säilytysaika Turvallisuustietojen säilytysaika on 10 vuotta. Säilytysaika perustuu 
siihen, että Finavialla on velvollisuus osoittaa, että ilmailussa havai-
tuista poikkeamista lakisääteisesti ilmoittamisvelvollinen on täyttä-
nyt velvollisuutensa.  

11. Tietojen suojaamisen periaatteet Tämän järjestelmän sisältämiä henkilötietoja suojataan teknisillä ja 
organisatorisilla toimenpiteillä perusteetonta ja/tai laitonta pääsyä, 
muuttamista ja tuhoamista tai muuta käsittelyä vastaan mukaan 
lukien tietojen luvaton luovuttaminen ja siirto. Erityisesti suojellaan 
ilmoittajan ja ilmoituksista ilmenevien henkilöllisyyttä lainsäädän-
nön edellyttämällä tavalla. 

Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuu-
rein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suo-
jattuja. Järjestelmän käyttöoikeus on vain määrätyillä Finavia Oyj:n 
palveluksessa olevilla henkilöillä ja muilla määritellyillä henkilöillä, 
jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia, joilla on pääsy järjes-
telmän tietoihin, sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Finavia Oyj noudattaa tarkkoja tietoturvavaatimuksia IT-järjestel-
miensä pääsyhallinnassa ja pääsyn valvonnassa. Työntekijöitä, 
jotka osana työtehtäviään käsittelevät tämän järjestelmän sisältä-
miä tietoja koulutetaan ja ohjeistetaan tietosuojaa ja tietoturvaa 
koskevista asioista säännöllisesti. 

12. Tarkastusoikeus ja sen toteuttami-
nen 

Alla kuvattu rekisteröidyn tarkastusoikeus rajoittuu hänen itse 
omasta toiminnastaan, häntä kohdanneesta työtapaturmasta, työ-
turvallisuuteen liittyvästä vaaratapauksesta tai havainnoista mää-
rämuotoisiin tietokenttiin antamiin tietoihin muun osan tiedoista 
ollessa luottamuksellisia turvallisuustietoja, joita tämä oikeus ei 
koske. 
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• Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat 
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän 
järjestelmään on tallennettu tai ettei järjestelmässä ole häntä 
koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä ilmoittaa samalla rekisteröi-
dylle säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin tietoja käyte-
tään ja säännönmukaisesti luovutetaan. 

• Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 
edellä kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö 
tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 ilmoitetulle yhteyshen-
kilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa tai Finavian verkkosivulla (www.fi-
navia.fi/fi/tietosuoja) olevaa tietopyyntölomaketta käyttäen. 

HUOM. Tekemiensä ilmoitusten osalta turvallisuusilmoitusjärjestelmän käyttöoi-
keuden omaava voi täsmentää tietoja järjestelmän toiminteita käyttäen esimer-
kiksi kommentoimalla omaa ilmoitustaan. 

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. Tiedon korjaaminen, poistaminen 
ja käsittelyn rajoittaminen 

Seuraava pätee edellä tämän selosteen kohdassa 12 kuvatun tar-
kastusoikeuden tapaan ainoastaan rekisteröidyn itsestään määrä-
muotoisiin tietokenttiin antamiin tietoihin: 

• Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloittei-
sesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai 
täydennettävä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekiste-
rinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos 
tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen 
oikeuksiaan. 

• Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta rajoitettava 
käsittelyä, mikäli rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa 
paikkansapitävyyden tai rekisteröity on esittänyt väitteen käsit-
telyn lainvastaisuudesta ja vastustanut henkilötietojensa pois-
tamista ja vaatinut sen sijaan niiden käytön rajoittamista. Re-
kisterinpitäjän on rajoitettava käsittelyä myös silloin, kun rekis-
terinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tar-
koituksiin, mutta rekisteröity ilmoittaa tarvitsevansa niitä oi-
keudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolusta-
miseksi. Lisäksi rekisterinpitäjän on rajoitettava käsittelyä sil-
loin, kun rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 
tietosuoja-asetuksen nojalla odottaessaan sen todentamista, 
syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut käsittelyperusteet 
rekisteröidyn esittämät perusteet. Jos rekisterinpitäjä on rajoit-
tanut käsittelyä edellä mainituilla perusteilla, rekisterinpitäjän 
on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä kos-
keva rajoitus poistetaan. 

http://www.finavia.fi/fi/tietosuoja
http://www.finavia.fi/fi/tietosuoja
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Korjauspyynnöt tulee esittää tämän tietosuojaselosteen kohdassa 
2 mainitulle yhteyshenkilölle tai Finavian verkkosivulla (www.fina-
via.fi/fi/tietosuoja) olevaa tietopyyntölomaketta käyttäen. 

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

16. Yhteydenotot Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjalli-
sena tai sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mai-
nitulle yhteyshenkilölle tai Finavian verkkosivulla (www.fina-
via.fi/fi/tietosuoja) olevaa tietopyyntölomaketta käyttäen. 

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. 

17. Automaattinen päätöksenteko ja 
profilointi 

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä 
rekisteröityjen profiloimiseen. 

18. 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
http://www.finavia.fi/fi/tietosuoja
http://www.finavia.fi/fi/tietosuoja
http://www.finavia.fi/fi/tietosuoja

