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Taajuushallinnon lupa-, tutkinto- ja todistusasioiden käsit-
telyjärjestelmä (RAHAS ja Taajuustietokanta) 
 
Rekisterinpitäjä  

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 
Digitaaliset yhteydet 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot  

PL 320, 00059 TRAFICOM 
kirjaamo@traficom.fi 
radiotaajuudet@traficom.fi 
puhelin 029 534 5000, 029 5390 240 
 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan 
yhteystiedot  

PL 320, 00059 TRAFICOM 
tietosuoja@traficom.fi  
puhelin 029 534 5000 
 
Mikäli viestisi sisältää arkaluonteista, salassa 
pidettävää tai muutoin sensitiivistä sisältöä 
tai henkilötunnuksen, pyydämme käyttämään 
Traficomin turvasähköpostia. 

 

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014, myöhem-
min TYK) määräämien Liikenne- ja viestintäviraston hallintotehtävien hoitamiseen.  
 
Tämän rekisterin käyttö koskee seuraavia toimia: 

- Radiolupien myöntäminen ja ylläpito (TYK 40 § ja 45 §) 
- Radioviestinnän pätevyystutkintotietojen ylläpito ja todistusten myöntäminen (TYK 

265 § ja 266 §) 
- Verkko- ja ohjelmistolupien myöntäminen ja ylläpito (TYK 9 §, 25 § ja 36 §) 
- Radiohäiriöiden selvittäminen ja taajuuksien käytön valvonta (TYK 328 §) 
- Radiohallinnollisten maksujen laskutus (TYK 285 - 288 §) 

  

 
 

Tietosisältö 

Rekisterin tiedot  
 
 
 
 
 
 

Rekisteri sisältää radioluvan haltijoiden, radiopätevyystutkintoihin 
osallistuneiden, radiopätevyys- ja kelpoisuustodistusten haltijoiden 
sekä maksullisia painotuotteita tai maksullisia palveluita tilanneiden 
henkilöiden seuraavat tiedot: 

- Asiakasnumero 
- Nimi 
- Henkilötunnus 
- Osoite 
- Puhelinnumero 
- Sähköpostiosoite 
- Laskutustiedot 

 
Radiopätevyys- ja kelpoisuustodistusten haltijoista lisäksi: 

- Allekirjoitusnäyte 
- Valokuva 

 



    Tietosuojaseloste  2 (4) 
    

    1.9.2022 

   Dnro 421113/00.04.00.03/2022 

 

2 
 

 

Radioluvan haltijoista lisäksi: 
- Radiolupien voimassaolotiedot 
- Radiolupien tekniset tiedot sisältäen radiolähettimen sijaintitie-

dot 
 
Toimiluvan haltijoista lisäksi: 

- Toimilupatiedot 
 
Rekisterissä voi olla alaikäisten henkilöiden sekä turvakiellossa olevien 
henkilöiden tietoja. 
 
Rekisteri ei sisällä julkisuuslain nojalla salassapidettäviä henkilötietoja. 
 

Rekisterin tietoläh-
teet (mistä tiedot 
saadaan) 

Rekisterin tietolähteinä ovat asiakkailta saapuvat asiakirjat sekä Vä-
estötietorekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä.  
  

Henkilötietojen säi-
lytysaika 

Tietojen säilytysajat perustuvat voimassaoleviin arkistoinnin ja tie-
donohjaussuunnitelman periaatteisiin. 
 
Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä Liikenne- ja viestintäviraston la-
kisääteisten hallintotehtävien hoitaminen vaatii. 
  

 

Tietojen käsittely 

Henkilötietojen vas-
taanottajat ja vas-
taanottajaryhmät 
(Mihin tietoja luo-
vutetaan) 

Merenkulun radiolupiin ja pätevyystodistuksiin liittyviä tietoja luovu-
tetaan Liikenne- ja viestintäviraston PURKKI järjestelmään viran-
omaiskäyttöön suojatun koneesta koneeseen (M2M) yhteyden väli-
tyksellä. Tietoja käytetään merenkulun radiopätevyystodistusten 
voimassaolon tarkistamista varten. 
 
Hätälähettimiin (PLB ja EPIRB) liittyviä tietoja luovutetaan Merivar-
tioston alueellisten meripelastuskeskusten viranomaiskäyttöön Lii-
kenne- ja viestintäviraston palvelimella sijaitsevalla vahvaa tunnis-
tautumista vaativalla suojatulla verkkosivulla. Tietoja käytetään me-
ripelastustilanteissa selvitettäessä hätälähetysten lähdettä. 
 
Laskuihin liittyviä henkilötietoja luovutetaan laskutuksen yhteydessä 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle (Palkeet)  
Kieku-järjestelmän laskutuksen asiakasrekisteriin suojatun koneesta 
koneeseen (M2M) yhteyden välityksellä. Tietoja käytetään laskutuk-
seen liittyvissä tehtävissä, kuten laskujen lähettäminen ja perintätoi-
met. 
  

Henkilötietojen kä-
sittely rekisterinpi-
täjän lukuun 

Radioamatööritutkintoihin liittyvien tietojen osalta henkilörekisterin 
käsittelijänä toimii Suomen radioamatööriliitto ry, 0202266-8. 
 

Henkilötietojen siir-
täminen kolmansiin 
maihin EU:n ulko-
puolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Automaattinen pää-
töksenteko ja profi-
lointi 

Henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan automaattista päätöksente-
koa ainoastaan haettaessa heti voimaan tulevaa radiolupaa Liikenne- 
ja viestintäviraston sähköisessä radiolupapalvelussa. 
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Muilta osin automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei käytetä. 
   

 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Oikeuksien käyttämisestä 
 
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan toimittamalla pyyntönsä rekisterinpitäjälle sähköpos-
titse tai postitse. Yhteystiedot löytyvät tietosuojaselosteen kohdasta "Rekisterinpitäjän yh-
teystiedot". 
 
Valitusoikeus valvontaviranomaiselle 
 
Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön 
kanssa, voit tehdä valituksen asiasta Tietosuojavaltuutetun toimistolle. 
 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, 00531 Helsinki 
tietosuoja(at)om.fi 
p. 029 566 6700 

 
Oikeus saada pääsy 
omiin tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, 
että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsi-
tellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy hen-
kilötietoihin.  
  

Oikeus tietojen oi-
kaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. 
 

Vastustamisoikeus  Tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun, 
rekisterinpitäjän julkisen vallan käyttöön tai rekisterinpitäjän tai kol-
mannen osapuolen oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vas-
tustaa henkilötietojensa käsittelyä. 
 
Tapauksissa, joissa henkilötietoja käsitellään viranomaisen lakisää-
teisen velvoitteen suorittamiseksi ja jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, 
että käsittelyyn on tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekiste-
röidyn oikeudet, rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa 
käsittelyä. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä ilman eri perusteluja, 
jos tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten. 
 

Oikeus rajoittaa tie-
tojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsit-
telyä, jos: 

- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden 
- henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity 

vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan nii-
den käytön rajoittamista 
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- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsit-
telyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudel-
lisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

- rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotet-
taessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oi-
keutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. 

 
Tilanteessa, joissa tietoja käsitellään tilastollisia- tai tutkimustarkoi-
tuksia vasten, rekisteröity voi vastustaa tietojen käsittelyä henkilö-
kohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jolloin rekisterinpi-
täjän on lopetettava tietojen käsittely, jos käsittely ei ole tarpeen 
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.  
 

Oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toi-
seen  
 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka 
hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käyte-
tyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kysei-
set tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, 
jolle henkilötiedot on toimitettu, jos henkilötietojen käsittely perus-
tuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan auto-
maattisesti. 
 
Traficomissa henkilötietoja käsitellään useimmiten viranomaisen la-
kisääteisen tehtävän suorittamiseksi eikä rekisteröidyllä ole oikeutta 
tällaisissa tilanteissa saada tietojaan siirretyksi järjestelmästä toi-
seen.  
 

Oikeus tietojen 
poistamiseen 
 

Niissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun 
oikeusperusteeseen kuin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, 
rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa. Pyyde-
tyt tiedot poistetaan, ellei rekisterinpitäjällä ole lainmukaista perus-
tetta kieltäytyä poistamasta tietoja, kuten lakisääteinen velvollisuus 
säilyttää tietoja.  
 
Traficomissa henkilötietoja käsitellään useimmiten viranomaisen la-
kisääteisen tehtävän suorittamiseksi eikä rekisteröidyllä ole oikeutta 
tällaisissa tilanteissa saada tietojaan poistetuksi.  
 

Oikeus peruuttaa 
suostumus 

Siltä osin, kun henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suos-
tumuksen perusteella, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa, 
milloin tahansa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen 
peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suostumuksen perus-
teella suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 

 


