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1. Rekisterinpitäjä ja 
käsittelijä 
  

 
Certia Oy, Y-tunnus: 2327422-3 
 
Yhteystiedot: 
PL 102, Silmukkatie 4 
65100 Vaasa 
 
Certia toimii lisäksi käsittelijänä ko. rekisterin osalta asiakaskorkeakoulujen 
lukuun. 

 

2. Yhteyshenkilöt 
rekisteriin liittyvissä 
asioissa 
 

  
Järjestelmäasiantuntija Reijo Rosti, reijo.rosti@certia.fi 
Tietoturvapäällikkö Petri Hukka, petri.hukka@certia.fi 
 
Tietosuojavastaava Laura Pikkumäki, laura.pikkumaki@certia.fi, p. 
0403002408 
 
Yhteydenotot tietosuoja@certia.fi. 
 

 
3. Rekisterin nimi 

 
Certia Oy:n käyttäjähallinnan rekisteri 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus ja 
käsittelyn oikeusperusta 
 
 
 
 

 
Käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien hallinnointi, seuranta ja 
tilastointi, ongelmatilanteiden selvitys, asiakaspalvelu, 
henkilökunnan yhteystietojen hallinta sekä lainsäädännön 
edellyttämien IT-järjestelmien lokitietojen kerääminen. Palvelimien 
ja tietoliikenteen kapasiteetin seuranta. 
 
Rekisterin käyttö perustuu sopimuksen täytäntöönpanoon tai 
henkilön suostumukseen.  
 
Siltä osin, kun Certia toimii asiakaskorkeakoulun henkilötiedon 
käsittelijänä, rekisterin käyttö perustuu palvelusopimuksen 
täytäntöönpanoon.  
 

 

 
5. Rekisterin tietosisältö  
 
 

Rekisteriin voidaan tallentaa:  
- henkilön nimi 
- sähköpostiosoite 
- käyttäjätunnus 
- puhelinnumero 
- käyttöoikeudet 

mailto:reijo.rosti@certia.fi
mailto:petri.hukka@certia.fi
mailto:laura.pikkumaki@certia.fi
mailto:tietosuoja@certia.fi


 

WWW.CERTIA.FI  

- organisaatiotieto 
- asema kotiorganisaatiossa 
- kotiorganisaatiotyyppi 
- henkilönumero 
 
Tietojen säilytysajat: 
 
Käyttäjähallinnan tietojen säilytys perustuu työsuhteen kestoon. Tunnus 
disabloituu työsuhteen päättyessä.  Eri järjestelmistä tarpeettomat tunnukset 
poistetaan automaattisesti kerran vuorokaudessa, pl. IDM, josta inaktiivisten 
tunnusten poisto tapahtuu manuaalisesti vuoden välein. 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet   
 
 

 
Käyttäjähallinnan järjestelmä: HRM-järjestelmistä, asiakkaan IAM-järjestelmän 
kautta tai HAKA-tunnistautumispalvelun kautta. 
 
Certian käyttäjätilit: tiedot tulevat esimiehen pyynnöstä manuaalisesti 
toimittajan tekemänä.  
 
Muut järjestelmät hyödyntävät em. järjestelmistä saatavaa tietoa. 
 

7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

 
 
Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia siirtoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. 
 

 
8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 
 

Rekisterin ylläpitäjillä on henkilökohtainen käyttöoikeuksin rajattu tunnus 
rekisterin sisältämään tietoon ja pääsääntöisesti pääsy on rajattu 
verkkoteknisin keinoin vain määritetyistä verkkoalueista tai vaihtoehtoisesti 
pääsyyn vaaditaan vahvennettu tunnistautuminen.  
 
Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. 

9. Henkilötiedon 
automaattinen käsittely 

Henkilötiedon käsittelyyn ei liity GDPR 22 artiklan tarkoittamaa automaattista 
käsittelyä. 

 
10. Rekisteröidyn oikeudet 
ja oikeuksien 
toteuttaminen 
 

 
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan:  
- tietojen tarkastusoikeus  
- tietojen korjaaminen ja poistaminen  
- tietojen käsittelyn rajoittaminen  
- tietojen siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat tiedot 
yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa 
- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat 
tiedot, ellei käsittelylle ole muuta laillista perustetta.  
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Oikeutta ei kuitenkaan ole, jos tietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään 
sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, 
käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (asetuksen 
jakso 3, artikla 17, kohta 3 b). 
 
Siltä osin kun tietojen käsittely perustuu nimenomaiseen suostumukseen, 
rekisteröidyllä on oikeus perua suostumus koska tahansa. 
 
Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvä pyynnöt lähetään osoitteeseen 
tietosuoja@certia.fi. 
 

 
 
Muut Certian tietosuojailmoitukset löytyvät Certian www-sivuilta osoitteesta: 
https://www.certia.fi/tietosuojaseloste/ 
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