
TIETOSUOJASELOSTE 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-
asetuksen (2016/679, General Data Protection 
Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen 
informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen 
tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut 
Suomessa voimaan 1.1.2019. 
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Metropolia PL 4000 Myllypurontie 1 www.metropolia.fi 
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1 
Rekisterin nimi 

Metropolian kulttuurialan tutkinto-ohjelmiin opiskelijoiksi hakevien, 
pääsykoevalokuvattavien henkilöiden rekisteri 
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2 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi: 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 

Yhteystiedot: 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1) 
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia 
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki 
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000  

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö: 
Nimi: Riitta Konkola 
Tehtävä: Rehtori-Toimitusjohtaja 

Rekisterin sisällöstä vastaavat henkilöt: 

Nimi: Auli Sillanpää 
Tehtävä: Median, muotoilun ja konservoinnin osaamisaluepäällikkö 
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA 
Sähköposti: auli.sillanpaa@metropolia.fi 

Nimi: Paula Turkkila 
Tehtävä: Kulttuuripalveluiden ja musiikin osaamisaluepäällikkö 
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA 
Sähköposti: paula.turkkila@metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilöiden yhteystiedot (tutkinto-ohjelmittain):  
Nimi: Mari Silver 
Tehtävä: Tutkintovastaava, Viestinnän tutkinto-ohjelma 
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA 
Sähköposti: mari.silver@metropolia.fi 

Nimi: Merja Kosonen 
Tehtävä: Tutkintovastaava, Muotoilun tutkinto-ohjelma 
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA 
Sähköposti: merja.kosonen@metropolia.fi 

Nimi: Aura Neuvonen 
Tehtävä: Tutkintovastaava, Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma 
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA 
Sähköposti: aura.neuvonen@metropolia.fi 

Nimi: Mikko Pirinen 
Tehtävä: Tutkintovastaava, Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma 
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA 
Sähköposti: mikko.pirinen@metropolia.fi 

Nimi: Leena Björqkvist 
Tehtävä: Tutkintovastaava, Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma 
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA 
Sähköposti: leena.bjorqkvist@metropolia.fi 
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3 
Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaava: 
Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio 
 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
Puhelin: +358 40 844 0690 
Sähköposti: tuulia.aarnio@metropolia.fi, tietosuojavastaava@metropolia.fi 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitukset sekä 
käsittelyn 
oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Metropolian kulttuurialan tutkinto-ohjelmiin opiskelijoiksi hakevien, 
pääsykoevalokuvattavien henkilöiden rekisterissä käsitellään hakijoiden valokuvia 
sekä valokuvaan yhdistettyjä vastauksia pääsykoekysymyksiin, mahdollisesti 
hakijoiden tekemiä ennakkotehtäviä sekä hakijoiden 
pääsykoehaastatteluvastauksia. 

Valokuvaa tarvitaan hakijan muistamiseen ja tunnistamiseen lukuisten 
kymmenien, jopa satojen hakijoiden joukosta ja valintakoeraadin yksilöintityön 
tueksi hakuprosessin aikana. Hakija voidaan valokuvan avulla yksilöidä ja sitoa 
varmasti haastatteluvastauksiin, alalle suuntautuneisuus- ja 
motivoituneisuusvastauksiin. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: 
Metropolian kulttuurialan tutkinto-ohjelmiin opiskelijoiksi hakevien, 
pääsykoevalokuvattavien henkilöiden rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely 
perustuu hakijan itsensä antamaan, informoituun suostumukseen. 

5 
Rekisterinpitäjän 
tai kolmannen 
osapuolen 
oikeutetut edut 

Kyseisessä rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole 
”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu. 

6 
Rekisterin 
henkilötietoryhmät  

Rekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja tietoryhmittäin: 

• Perustiedot hakijasta: etunimi(t); sukunimi, hakijatunniste 

• Niistä hakijoista, jotka ovat antaneet suostumuksensa 
valokuvan ottoon pääsykoetilanteessa: hakijan valokuva nimitiedoin 
sekä suostumuksenantolomakkeen tieto suostumuksesta  

• Niistä hakijoista, jotka eivät ole antaneet suostumustaan 
valokuvan ottoon: suostumuksenantolomakkeen tieto evätystä 
suostumuksesta  

• Palautetut ennakkotehtävät 
• Vastaukset pääsykoekysymyksiin 
• Haastatteluvastaukset, alalle suuntautuneisuus- ja 

motivoituneisuusvastaukset 

7 Henkilötietojen 
säännönmukaiset 
tietolähteet 

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään. 

mailto:tuulia.aarnio@metropolia.fi
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8 Henkilötietojen 
käsittelyssä 
käytettävät 
työvälineet/mahdol
liset 
tietojärjestelmät 

Hakijoiden valokuvaamisprosessi tapahtuu valintakokeisiin ilmoittautumisen 
yhteydessä. Samassa yhteydessä hakijalle annetaan nimilappu, jossa on hakijan 
etu- ja sukunimi sekä hakijatunniste. Kyseinen lappu näkyy valokuvassa. 
Valintakoetyöryhmän (esimerkiksi Metropolian Ammattikorkeakoulu Oy:n 
lehtorit, tuntiopettajat, valintakoeassistentit, suunnittelijat, Metropolia 
Ammattikorkeakoulu Oy:ssä siviilipalvelustaan suorittavat siviilipalvelusmiehet) 
jäsen valokuvaa hakijan digikameralla. Kuvat tallennetaan Metropolian 
verkkolevylle tai muulle yhteisesti sovitulle Metropolian tallennusalustalle. Tämän 
jälkeen valokuvat tulostetaan tarvittaessa. Kuvia käsittelevät 
valintakoetyöryhmän jäsenet. 

9 
Tietojen 
vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmä
t sekä 
säännönmukaiset 
luovutukset 

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen 
käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. 
teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan. 

Metropolian kulttuurialan tutkinto-ohjelmiin opiskelijoiksi hakevien, 
pääsykoevalokuvattavien henkilöiden rekisterissä sisältämiä henkilötietoja 
käsitellään vain Metropolian organisaation sisällä, valintakoetyöryhmän jäsenten 
toimesta. 

Rekisterin sisältämillä henkilötiedoilla ei ole ulkopuolisia vastaanottajia, 
rekisteristä ei luovuteta tietoja organisaation ulkopuolelle. 

10 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle tai 
kansainvälisiin 
järjestöihin 

Metropolian kulttuurialan tutkinto-ohjelmiin opiskelijoiksi hakevien, 
pääsykoevalokuvattavien henkilöiden rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei 
siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin. 

11 
Henkilötietojen 
säilyttämisaika 

Metropolian kulttuurialan tutkinto-ohjelmiin opiskelijoiksi hakevien, 
pääsykoevalokuvattavien henkilöiden rekisteriin kerätyt ja käsiteltävät tiedot 
säilytetään Metropolia verkkolevyasemalla pääsykoevalintaprosessin käynnissä 
oloajan (kevään pääsykoeprosessin osalta yleensä touko-kesäkuun ajan) sekä 
lakisääteisen muutoksenhaku/-oikaisumenettelyajanjakson ajan.  
Ns. valitusajan loputtua valokuvat ja pääsykoeliitännäiset henkilötiedot 
poistetaan ja hävitetään tietoturvallisesti. 

Suunnittelijat ja pääainevastaavat vastaavat ko. tietojen poistosta. Tulostetut 
valokuvat hävitetään tietosuoja-astioissa, verkkolevyillä olevat valokuvat ja 
mahdolliset muut pääsykoeliitännäiset henkilötiedot tuhotaan manuaalisesti. 
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12 
Rekisteröidyn 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö 
häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy 
rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin 
tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn 
oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti 
rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta. 

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilötietorekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä 
toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Oma-Intranet-portaalista 
löytyvä huolellisesti täytetty, tulostettu ja henkilökohtaisesti allekirjoitettu ns. 
tarkastusoikeuden käyttöpyyntölomake johonkin kolmesta Metropolian 
opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Pyynnön esittämisen yhteydessä 
rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä virallisella 
henkilöllisyystodistuksella. 

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin: 

Metropolian Myllypuron kampus 
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki 

Metropolian Arabian kampus 
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki 

Metropolian Myyrmäen kampus 
Leiritie 1, 01600 Vantaa 
Postiosoite 

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta pyyntö ohjataan 
keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: 
tuulia.aarnio@metropolia.fi, tietosuojavastaava@metropolia.fi).  

Tarkastusoikeuspyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. 
Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön 
käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä. 

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos 
kyseessä on yksi seuraavista:  

- rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen 
oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa 
rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden; 

- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa 
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; 

mailto:tuulia.aarnio@metropolia.fi
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- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn 
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn 
rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä 
mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa 
pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. 

C. Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua 
Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin 
seuraavista täyttyy: 

- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin 
tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; 

- rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä 
käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; 

- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai  
- henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen 

lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö 
voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta 
Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön 
esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. 

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Ei sovellu julkishallinnon toimijan rekisteriin. 

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman 
kohteeksi 

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen 
artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka 
perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden 
laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän 
tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus 
tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten 
henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. 
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13 
Rekisteröidyn 
vastustamisoikeus 

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, 
henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), 
kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä 
henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan 
tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on 
tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä 
toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- 
ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä 
rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. 

14 
Oikeus peruuttaa 
suostumus 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä 
oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta 
suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.  

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen 
peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin 
kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden 
toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava 
henkilöllisyytensä. 

15 
Oikeus tehdä 
valitus 
valvontaviranomais
elle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, 
yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs 
00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800 
00521 Helsinki 

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700  
Faksi: + 358 9 56 66735  
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 



   8(8) 
 
 
14.10.2019 

 

16 
Onko 
henkilötietojen 
antaminen 
lakisääteinen, 
sopimukseen 
perustuva tai 
sopimuksen 
tekemisen 
edellyttämä 
vaatimus sekä onko 
rekisteröidyn pakko 
toimittaa 
henkilötiedot ja 
tietojen antamatta 
jättämisen 
seuraukset (tiedot 
siitä, mistä 
henkilötiedot on 
saatu) 

Metropolian henkilötietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko 
tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä 
vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen 
seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu. 

- Pääsykokeeseen osallistuville henkilöille on tiedotettu ennakkoon Metropolian 
julkisilla verkkosivuilla valokuvaamisesta ja muusta henkilötietojen käsittelystä, 
ja pääsykokeeseen osallistuville henkilöille myös varsinaisena 
pääsykoevalintapäivänä annetaan kirjallinen tietosuojaseloste*) tiedoksi, 
samassa yhteydessä heiltä kysytään antavatko he /eivät anna suostumustaan 
valokuvan ottamiseksi itsestään pääsykoetilanteessa.  

- Valokuvauksesta kieltäytyminen on mahdollista ja kieltäytyminen ei vaikuta 
hakuprosessiin. 

- Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä 
itseltään. 

*) tietosuojaseloste, jonka pääsykokeeseen osallistuvat henkilöt (rekisteröidyt) 
saavat nähtäväkseen on tämä käsillä oleva tietosuojaseloste nimeltään 
”Metropolian kulttuurialan tutkinto-ohjelmiin opiskelijoiksi hakevien, 
pääsykoevalokuvattavien henkilöiden rekisterin tietosuojaseloste” 

17 
Automaattinen 
päätöksenteko ja 
profilointi 

Metropolian kulttuurialan tutkinto-ohjelmiin opiskelijoiksi hakevien, 
pääsykoevalokuvattavien henkilöiden rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei 
käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin. 




