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Tietosuojailmoitus rekisteröidylle
Tässä ilmoituksessa annetaan EU:n tietosuoja-asetuksen (artiklat 13 ja 14) edellyttämiä tietoja.

Rekisterin nimi

YAMK-uraseurantakysely vuonna 2012 YAMK-tutkinnon suorittaneille (pilottikysely)

Päiväys

15.11.2019

Rekisterinpitäjä,
yhteyshenkilö ja
rekisterin
vastuuhenkilö

YAMK-uraseurantakysely vuonna 2012 YAMK-tutkinnon suorittaneille toteutetaan
osana AMKista uralle – Uraseurantatiedot käyttöön -hanketta, jota koordinoi Turun
ammattikorkeakoulu.
Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
Kirjaamo: (02) 263 350
YAMK-uraseurantakyselyyn osallistuvat ammattikorkeakoulut (Turun AMK, Hämeen
AMK, Tampereen AMK, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun AMK ja Haaga-Helia) sekä
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ovat yhteisrekisterinpitäjiä.
Ammattikorkeakoulukohtaiset tiedot luettavissa täältä:
https://wiki.eduuni.fi/display/CscArvo/Tietosuojailmoitus
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
Yhteyshenkilö uraseurantakyselyn rekisteriä koskevissa kysymyksissä:
Satu Helmi, projektipäällikkö
Joukahaisenkatu 3,
20520 Turku
satu.helmi@turkuamk.fi,
puh. 050 598 5563

Tietosuojavastaava
ja yhteystiedot

Ammattikorkeakoulukohtaiset tiedot luettavissa täältä:
https://wiki.eduuni.fi/display/CscArvo/Tietosuojailmoitus
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr: tietosuoja@otus.fi

Rekisterin
pitämisen tarkoitus
ja henkilötietojen
käsittelyn
oikeusperuste

YAMK-uraseurantakyselyn tarkoituksena on seurata ammattikorkeakouluista vuonna
2012 YAMK-tutkintoon valmistuneiden (alumnien) työuran vaiheita ja
työmarkkinatilannetta sekä hyödyntää seurannassa saatua tietoa
valtakunnallisen vuosittain toteutettavan uraseurantakyselyn kehittämiseen. YAMKuraseurantakyselyä sekä valtakunnallisia uraseurantakyselyjä käytetään koulutuksen
kehittämisessä ja opintojen ohjauksessa. Lisäksi uraseurantakyselyjen pohjalta
tarjotaan tietoa hakuvaiheessa oleville, opiskelijoille ja valmistuneille omien opintojen
ja uran suunnitteluun.

Uraseurantakyselyssä tietoja tuotetaan ja käytetään ammattikorkeakoulukohtaisesti,
korkeakoulujen välisessä yhteistyössä ja yhteistyökumppanien kanssa. Tietoja
raportoidaan vain siten, että yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa.
Kysely toteutetaan otoksena osallistuvissa ammattikorkeakouluissa ja se on
luonteeltaan pilottikysely, jossa testataan uusia erityisesti YAMK-sektorille räätälöityjä
kysymyksiä. Kyselyssä pyydetään vastausta vuonna 2012 ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta. Vastaukset kerätään Webropolkyselytutkimusohjelmalla avoimen linkin kautta.
YAMK-uraseurantakyselyn tiedonkeruussa käytetään ammattikorkeakoulujen opinto- ja
alumnirekistereitä. Rekisteritietoa käytetään vain tutkittavien tavoittamiseen eikä
mitään rekisteritietoja tai tutkittavien yhteystietoja yhdistetä kyselyn vastauksiin.
Kyselyn aineisto kerätään anonyymisti eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa
aineistosta. Varsinainen tutkimusaineisto kerätään vastaajan suostumuksella.
Ammattikorkeakoulun oikeus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjänä perustuu EU:n
yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tarkemmat käsittelyperusteet ovat:
• yleistä etua koskevaan tehtävään tai julkisen vallan käyttämiseen (artikla 6.1 e)
Pääasialliset säädökset
• ammattikorkeakoululaki 932/2014 ja sen nojalla annetut asetukset
• yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sitä täydentävät kansalliset
säädökset
• laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 (5. luku)
• laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
Henkilötietoja
kerätään suoraan
sinulta

Kyllä, sähköisellä kyselyllä.

Rekisterin tietosisältö (kuvaus
rekisteröityjen
ryhmistä ja
henkilötietoryhmistä)

Rekisteriin kerätään seuraavat taustatiedot niiltä osin, kun vastaajat ne antavat:
Korkeakoulu
Tutkinnon nimi
Valmistumisvuosi
Sukupuoli
Syntymävuosi
Äidinkieli
YAMK-uraseurantakyselyn aineisto sisältää myös vastaajien näkemyksiä opinnoista,
työelämään sijoittumisesta, työllistymisen laadusta ja työssä tarvittavasta osaamisesta
siltä osin, kun vastaajat niitä antavat.
Rekisteri ei sisällä erityisiin henkilöryhmiin kuuluvia henkilötietoja.
Ammattikorkeakoulut eivät luovuta tietoja opinto- tai alumnirekisteristään muille.

Henkilötietojen
vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät
(= luovutukset)
Tietojen siirrot
kolmansiin maihin

Kyselyn avulla kerätty anonyymi aineisto luovutetaan YAMK-uraseurantakyselyyn
osallistuville ammattikorkeakouluille ja Otukselle, joka tekee aineistosta analyysejä.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Henkilötietoja ei luovuteta eikä muutoin siirretä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen
Henkilötietojen säilyttämisessä noudatetaan ammattikorkeakoulujen säilytysaikoja.
säilytysaika /
määrittämiskriteerit Anonyymi kyselyaineisto säilytetään hankkeen loppuun asti 28.2.2021.
Rekisteröidyn pääsy
omiin tietoihin,
tietojen
oikaiseminen tai
poistaminen sekä
oikeus pyytää
käsittelyn
rajoittamista tai
siirtää tiedot
järjestelmästä
toiseen (yleinen
tietosuoja-asetus
artiklat 15,16, 17,18
ja 20)

Rekisterinpitäjinä luetellut organisaatiot toimivat yhteisrekisterinpitäjinä, eli ne
määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt voi tehdä suoraan rekisterin
yhteyshenkilölle:
Satu Helmi, projektipäällikkö
Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
satu.helmi@turkuamk.fi,
puh. 050 598 5563
Henkilöllä on pääsy omiin tietoihinsa
• Henkilöllä on oikeus tietää, mitä henkilötietoja hänestä käsitellään ja mitä
tietoja hänestä on tallennettu.
Henkilön oikeus tietojen oikaisemiseen
• Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai
puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta
viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat tarpeettomat
henkilötiedot poistetaan.
Henkilön oikeus tietojen poistaminen
• Tietojen käsittelyn oikeusperusteesta riippuen henkilöllä voi olla oikeus saada
henkilötietosi poistettua korkeakoulun rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole
esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötietojen käsittely on tarpeellista
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai korkeakoululle kuuluvan julkisen
vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa
noudatetaan ammattikorkeakoulun tiedonohjaussuunnitelmaa ja
lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.
Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
• Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn
rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietojen tai sen käsittelyn oikeusperuste on
asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen toiselle rekisterinpitäjälle

•

•

Rekisteröidyn
oikeus vastustaa
käsittelyä

Henkilötiedot siirtäminen järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että
rekisteröity saa toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä
ja koneellisesti luettavassa muodossa ja hän voi siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle korkeakoululle sitä estämättä. Tämä oikeus voi koskea vain
tilanteita, joissa tietojen käsittely on automaattista ja perustuu suostumukseen
tai sopimukseen.
Oikeus ei koske esimerkiksi sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan
lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Henkilöllä on henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen perustuen milloin tahansa
oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun käsittelyn oikeusperuste on
yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttäminen tai
ammattikorkeakoulun oikeutettu etu. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä
edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka
voidaan osoittaa.
Henkilöllä on oikeus ilman erityistä perusteluakin milloin tahansa vastustaa
henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyn
oikeus peruuttaa
suostumus

Tilanteissa, joissa henkilön henkilötietojen käsittely perustuu yksinomaan
suostumukseen, henkilö voi peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen
ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen.
Suostumuksen peruuttaminen tehdään ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyn
oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Henkilö voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, jos katsoo, että hänen
henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.
Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja
sekä oikeussuojakeinoja.
Lisätietoja www.tietosuoja.fi
Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen
käsittelijäorganisaatiota vastaan, mikäli hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia,
ettei henkilötietojesi käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen
käsittely
automaattiseen
päätöksentekoon
ml. profilointi

Ei

