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1. Rekisterinpitäjä 

 

Nimi 

Turun ammattikorkeakoulu Oy 

(Y-tunnus 2528160-3) 

 
 

Yhteystiedot 

Joukahaisenkatu 3 A 

20520 TURKU 

Puh: (02) 263 350 

Sähköposti: kirjaamo(at)turkuamk.fi 

 

 

2. Rekisteriasioista vastaava 

henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

 

Nimi 

Palvelupäällikkö Mika Suutari 

 
 

Yhteystiedot 

Joukahaisenkatu 3 A 

20520 Turku 

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)turkuamk.fi 

 

 

3. Rekisterin nimi 

 

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tietoverkon käyttäjähakemisto 

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn  

tarkoitus / rekisterin  

käyttötarkoitus 

 

 

Henkilötietoja käsitellään tietoverkon ja sen palveluiden tarjoamiseen perustuen 

palvelussuhteeseen ja / tai opinto-oikeuteen tai muuhun HetiL 8 §:n yleisiin edellytyksiin. 

 

Käyttäjähakemistoa ja sen tietoja käytetään pääsynhallinnassa ammattikorkeakoulun 

verkkoon ja sen tarjoamiin palveluihin. 

 

Lisäksi käyttäjätietoja välitetään ulkoisiin järjestelmiin, jotka käyttävät 

käyttäjätunnistuksessa ammattikorkeakoulun käyttäjähakemistoa. Näitä palveluja ovat 

HAKA-luottamusverkostoa käyttävät palvelut, Office 365- ja Google G Suite  

-pilvipalvelut sekä eduroam-verkko. 

 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

 

Henkilökunta 

- nimi  

- sähköpostiosoite 

- käyttäjätunnus  

- toimipiste  

- tulosalue  

- koulutusohjelma  

- kotihakemisto (sijaintipolku)  

- käyttäjäryhmät 

- henkilötunnus 

 

 



 

 

 

 

Opiskelija 

- nimi  

- sähköpostiosoite  

- käyttäjätunnus  

- koulutusohjelma  

- saapumisryhmä  

- kotihakemisto (sijaintipolku)  

- käyttäjäryhmät 

- läsnäolotieto  

- saapumisryhmän toimipiste  

- roolinumero 

- henkilötunnus 

 

 

6. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

 

 

Käyttäjän allekirjoittama käyttölupahakemus ammattikorkeakoulun verkkoon. 

 

Henkilökunta 

 

- käyttäjän esimies 

 

Opiskelija 

 

- opiskelijarekisteri, käyttäjähallintojärjestelmän kautta 

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen 

luovutukset ja tietojen siirto 

EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 

 

 

Teknisen käyttöyhteyden avulla luovutetaan nimi ja sähköpostiosoite  

käyttäjän tunnistamista, todentamista ja personoitujen palvelujen toteuttamista sekä 

palveluihin kirjautumista varten. Luovutuksen perusteena HetiL 8 §. 

 

- eduroam-verkko 

 

HAKA-luottamusverkoston palveluihin luovutetaan seuraavat tiedot: 

- kutsumanimi 

- sukunimi 

- käyttäjätunnus 

- yksilöivä anonyymi tunniste 

- sähköpostiosoite 

- roolitieto (opiskelijat) 

- koulutusohjelma (opiskelijat) 

- organisaatiotyyppi 

- henkilötunnus 

 

Käyttäjältä kysytään lupaa käyttäjän tietojen luovutukseen HAKA-luottamusverkostoon 

kytketylle palvelulle. Hyväksyntä on palvelukohtainen ja käyttäjällä on mahdollisuus nähdä 

lista tiedoista, joita kullekin palvelulle luovutetaan. Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa 

antamansa lupa. 

 

Office 365 -pilvipalveluun luovutetaan 

- nimi  

- sähköpostiosoite (UPN-tunnus) 

- SIP-osoite  

- käyttäjäryhmät 



 

 

 

 

Google G Suite -pilvipalveluun luovutetaan 

- nimi 

- sähköpostiosoite 

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

 

8. Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

 

 
A. Manuaalinen aineisto 

Käyttäjähakemistosta ei ole manuaalista versiota.  

Allekirjoitetut käyttölupahakemukset säilytetään lukitussa tilassa. 

 
B. ATK:lle talletetut tiedot 

Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen suojaamisessa noudatetaan 

ammattikorkeakoulun sisäisiä tietoturvamääräyksiä. 

 

 


