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

 
Rekisterin nimi: 
 

 
Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely tutkinnon 
suorittaneille 
 

 
Päiväys:  
 

 
30.9.2021 

 
Rekisterinpitäjä, 
yhteyshenkilö ja 
rekisterin 
vastuuhenkilö  
 

 
Rekisterinpitäjinä toimivat ammattikorkeakoulut. Kukin 
ammattikorkeakoulu toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä.   
 
Ammattikorkeakoulukohtaiset yhteys- ja vastuuhenkilötiedot 
luettavissa täältä. 
 

 
Tietosuojavastaava ja 
yhteystiedot 

 
Ammattikorkeakoulukohtaiset tiedot luettavissa täältä. 
 
 

 
Rekisterin pitämisen 
tarkoitus ja 
henkilötietojen 
käsittelyn 
oikeusperuste 
 

 
Uraseurantakyselyjen tarkoituksena on seurata 
ammattikorkeakoulusta valmistuneiden (alumnien) työuran vaiheita ja 
työmarkkinatilannetta sekä hyödyntää seurannassa saatua tietoa 
korkeakoulutettujen työuran alkua valottavissa tutkimuksissa, 
koulutuksen kehittämisessä ja opintojen ohjauksessa. Lisäksi 
uraseurantakyselyjen pohjalta tarjotaan tietoa hakuvaiheessa oleville, 
opiskelijoille ja valmistuneille omien opintojen ja uran suunnitteluun. 

Uraseurantakyselyssä saaduista tiedoista laaditaan analyysejä ja 
raportteja, joita käytetään ammattikorkeakoulukohtaisesti, 
korkeakoulujen välisessä yhteistyössä, yhteistyökumppanien kanssa 
sekä yleisesti tutkimuskäytössä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston 
kautta. Tietoja raportoidaan vain siten, että yksittäistä henkilöä ei 
voida tunnistaa. 

Kyselyyn pyydetään vastausta viisi vuotta sitten 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta. Vastaukset kerätään Arvo 
– opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelulla, jota ylläpitää ja kehittää 
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.  

Vastaajan yksilöintitietoa (mm. opiskelijatunnus, nimi ja osoitetiedot) 
käytetään ainoastaan kyselyn lähettämisen yhteydessä ja 
taustatietoihin yhdistämisessä. 

Ammattikorkeakoulun oikeus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjänä 
perustuu:  

• lakisääteiseen velvoitteeseen ja oikeutettuun etuun 
(tietosuoja-asetuksen artikla 6.1 alakohdat c ja f) 
Ammattikorkeakoulujen tulee arvioida koulutustaan ja muuta 

https://wiki.eduuni.fi/display/CscArvo/Tietosuojailmoitus
https://wiki.eduuni.fi/display/CscArvo/Tietosuojailmoitus


toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Lisäksi 
ammattikorkeakoulujen tulee harjoittaa 
ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja 
aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta 
uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja 
innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Kyselyn 
vastauksia käsitellään osana tätä työtä.  

• yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen (tietosuoja-
asetuksen artikla 6.1 alakohta e sekä tietosuojalain 4 §). 
Henkilötietojen käsittely on tarpeen tieteellistä tutkimusta ja 
tilastointia varten sekä arkistointitarkoituksessa. 

Pääasialliset säädökset 
• ammattikorkeakoululaki 932/2014 ja sen nojalla annetut 

asetukset 
• valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 

muutoksineen 
• laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 

(5. luku) 
• yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sitä täydentävät 

kansalliset säädökset kuten tietosuojalaki 1050/2018 
• laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 

A: Henkilötietoja 
kerätään suoraan 
sinulta 

 
Kyllä, sähköisellä kyselyllä. 

 
B: Henkilötietoja 
kerätään muualta kuin  
sinulta 

 
Vastaajajoukon tausta- ja yksilöintitiedot poimitaan keskitetysti 
valtakunnallisesta VIRTA-opintotietopalvelusta sekä täydentävin osin 
ammattikorkeakoulujen opiskelijatietojärjestelmistä. 

CSC vastaa rekisteriin tallennettavien henkilötietojen poiminnasta sekä 
tarvittavien yhteystietojen hankkimisesta. 

 
Rekisterin tietosisältö 
(kuvaus rekisteröityjen 
ryhmistä ja 
henkilötieto-ryhmistä) 

 
Rekisteriin tallennetaan uraseurantakyselyn kohderyhmän 
(vastaajajoukon) yksilöinti- ja taustatiedot:  
 

Ammattikorkeakoulu 
Opiskelijatunnus 
Sukunimi 
Etunimet 
Sukupuoli 
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero 
Postiosoite ja -numero 
Asuinkunta 
Kotikunta 
Kansalaisuus 
Valtio 
Äidinkieli 
Ikä valmistuessa 



Koulutusala  
Tutkinnon taso 
Tutkinnon nimi ja laajuus 
Valintavuosi 
Valmistumisvuosi 
Valmistumisajankohta 
Opiskelupaikkakunta 
Läsnäolokuukaudet 
Koulutuskieli 
Koulutustyyppi 

Uraseurantakyselyyn vastanneiden osalta ko. tiedot täydennetään 
heidän antamillaan tiedoilla koskien työelämään sijoittumista, 
työllistymisen laatuun liittyviä tekijöitä ja vastaajan tyytyväisyyttä 
opintoihin uran ja työelämän näkökulmasta. Lisäksi vastaajasta 
tallentuu lokitietoina CSC:n palvelun toiminnan varmistamista, 
haitallisten kyselyiden havaitsemista ja virhetilanteiden selvittämistä 
varten lokille jää aikaleima mm. lomakkeen avaamisesta, istunnon 
tunniste sekä tekniset tiedon käytetystä päätelaitteesta ja selaimesta 
(mm. selaimen user-agent). 

Rekisteri ei sisällä erityisiin henkilöryhmiin kuuluvia henkilötietoja. 

Vastaajan omalle korkeakoululle palautuu annettujen vastausten lisäksi 
taustatiedoista: valmistumisvuosi, sukupuoli, ikä valmistuessa, 
äidinkieli, koulutusalakoodi, koulutusala, aine, tutkinnon taso, tutkinto 
koulutuskoodi, tutkintonimi, laajuus, valintavuosi, asuinkunta koodi, 
asuinkunta, valmistumisajankohta, opiskelupaikkakunta koodi, 
opiskelupaikkakunta, kirjoilla olo kuukaudet, läsnäololukukaudet, 
koulutuskieli sekä koulutustyyppi. 

 
Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät 
(= luovutukset) 
 

 
Tietojen käsittelyssä, analysoinnissa ja raporttien laadinnassa 
ammattikorkeakoulut voivat käyttää henkilötietojen käsittelijöitä, 
kuten:  

- CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:tä, joka Arvo-
järjestelmän henkilötietojen käsittelijänä mm. kerää ja säilyttää 
henkilötietoja palvelimella, selvittää ongelmatilanteita, tekee 
analyysijä ja tilastoja aineistosta sekä toimittaa aineiston 
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 

- Ammattikorkeakoulujen valitsemia tutkijoita tai 
tutkimuslaitoksia, jotka ammattikorkeakoulujen 
toimeksiannosta muokkaavat aineistosta analyysejä ja 
raportteja. 

- Yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa vastausten arkistointia 
varten niiden ammattikorkeakoulujen tulosten osalta, jotka 
ovat tehneet arkistointisopimuksen Yhteiskuntatieteellisen 
tietoarkiston kanssa. Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta 
tietoja voidaan luovuttaa mm. tutkimus- tai opetuskäyttöön, 
kun tietoaineistosta on poistettu henkilöä yksilöivät tiedot.  

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille. 
 



 
Tietojen siirrot 
kolmansiin maihin  

 
Henkilötietoja ei luovuteta eikä muutoin siirretä EU:n ja ETA-alueen 
ulkopuolelle. 
 

 
Henkilötietojen 
säilytysaika / 
määrittämiskriteerit 

 
Henkilötietojen säilyttämisessä noudatetaan 
ammattikorkeakoulukohtaisia säilytysaikoja. Tiedonkeruussa käytetyt, 
CSC:lle toimitetut, vastaajien yhteystiedot ja tieto asiointikielestä 
poistetaan tiedonkeruun päätyttyä.  
 

 
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) 

 
Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjä-
kohtaisesti.   Ammattikorkeakoulukohtaiset Rekisterinpitäjien tiedot on 
luettavissa täältä täältä. 
  
Henkilöllä on pääsy omiin tietoihinsa 

• Henkilöllä on oikeus tietää, mitä henkilötietoja hänestä 
käsitellään ja mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä saada 
jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.  

Henkilön oikeus tietojen oikaiseminen 
• 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 henkilötietonsa poistettua korkeakoulun 
rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esimerkiksi niissä 
tapauksissa, joissa henkilötietojen käsittely on tarpeellista 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleisen edun 
mukaisia arkistointi-, tutkimus- tai tilastointitarkoituksia  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 

• 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. 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 
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tai rekisterinpitäjälle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen 
täyttämiseksi.  
 

 
Rekisteröidyn oikeus 
vastustaa käsittelyä 
 

 
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 CSC:hen tai 
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 henkilötietojen käsittelyssä ole 
noudatettu tietosuoja-asetusta. 

 
Henkilötietojen 
käsittely 
automaattisen 
päätöksentekoon ml. 
profilointi 
 

 
Ei 
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