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Tietosuojailmoitus, ”Turvallisuutta koskeva ilmoitus 
tai idea” -lomake 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Tietojen keräämisen peruste on työ- ja opiskeluyhteisön turvallisuuden edistäminen, joka 
määritellään lainsäädännössä HAMK oy:n tehtäväksi sekä työnantajana (TyöturvallisuusL 8 §) 
että ammattikorkeakouluna (AmkL 31 §). 

 

Yhteyshenkilö:  
turvallisuusasiantuntija Reima Kallinen  

puh. 040 586 7982  

sp. reima.kallinen@hamk.fi  

 

Käsittelyn oikeusperuste  

Henkilötietojen käsittely perusteena on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite 
(työturvallisuus, opiskeluympäristön turvallisuus) 

 

 

Henkilötietosisältö ja säilytysajat  

Lomakkeella kerätään ilmoittajan suostumuksella seuraavat henkilötiedot: 

• ilmoittajan nimi 
• Ilmoittajan yhteystiedot 

 

Säilytysajat: 

Kerätyt tiedot säilytetään täydellisenä annetun ilmoituksen käsittelyn, selvittävien ja/tai 
korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen, sekä tarvittaessa ilmoitukseen liittyvien tai siitä 
seuraavien vahingonkorvausoikeudellisten ja/tai rikosoikeudellisten vanhentumisaikojen 
keston ajan. 

 

Säilytysajan peruste: 
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Tiedonhallintalaki 21 § kohdat: 1) tietoaineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen mukainen 
tarpeellisuus viranomaisen toiminnassa; 2) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön etujen, 
oikeuksien, velvollisuuksien ja oikeusturvan toteuttaminen ja todentaminen 

 

Käsittelyn jälkeen:  

• tiedot hävitetään [ ]  
• tiedot arkistoidaan ilman tunnistetietoja [ X ]  
• tiedot arkistoidaan tunnistetietojen kanssa [ ]  

 

Rekisteröidyt  

Rekisteröityinä ovat:  

• Ilmoituksen tehneet henkilöt 

 

Rekisterin tietolähteet  

 Microsoft Forms-lomake 

 

Henkilötietojen vastaanottaja 

HAMK turvallisuusasiantuntija Reima Kallinen  

 

Rekisterin suojauksen periaatteet  

A Manuaalinen aineisto  

Ei tuoteta  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot  

Tiedot kerätään Microsoft Forms -lomakkeelle. Käsittelijällä on henkilökohtainen 
käyttäjätunnus järjestelmään. Henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.   

Arkistoitaessa kerätyt yhteystiedot poistetaan tai muutetaan tunnistamattomiksi.  

Aineiston tietoihin pääsee ja niitä käyttää ainoastaan käsittelijä. Tietojen lainmukainen 
käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella 
toimintatavalla.  
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Rekisterinpitäjä  

Hämeen ammattikorkeakoulu, kiinteistöpalvelut/korkeakouluturvallisuus 

 

Yhteystiedot  

Reima Kallinen, turvallisuusasiantuntija 

puh. 040 586 7982, sp. reima.kallinen@hamk.fi 

postiosoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna.  

 

Automaattinen päätöksenteko  

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa  

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

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

 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden rajoittaminen  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:  

• Oikeus peruuttaa suostumuksen Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa 
suostumuksensa. (artikla 7)  

• Oikeus saada pääsy tietoihinsa Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä 
vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus 
saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan 
kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos 
niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)  

• Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan 
virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16). Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti. 
Joissain tietojärjestelmissä henkilö pystyy myös itse korjaamaan omat tietonsa.  

Oikeus tietojen poistamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu 
(artikla 17):  

mailto:reima.kallinen@hamk.fi
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• Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita 

varten niitä muutoin käsiteltiin.  
• Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.  
• Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä 

(artikla 21).  
• Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  
• Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 

perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi. 

• Rekisteröidyllä kuitenkaan ei ole oikeutta tietojen poistamiseen tutkimuksissa, mikäli 
tietojen poistaminen todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä 
suuresti.  

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  
• Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu 

(artikla 18): • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin 
käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden 
paikkansapitävyyden.  

• Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii 
sen sijaan niiden käytön rajoittamista.  

• Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta 
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi.  

• Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla 
odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet 
rekisteröidyn perusteet.  

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, 
jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja 
käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)  

 

Oikeus tehdä valitus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle. Lisätietoja 
https://tietosuoja.fi/ 
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