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1. Rekisterinpitäjä  
Vaasan yliopisto 
Wolffintie 34 
65200 VAASA 
Y-tunnus 0209599-8 
Puhelin: 029 449 8000 Sähköposti tietosuoja@uwasa.fi 
 

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt  

Anne Lehto, johtaja  
Vaasan yliopisto 
Tiedekirjasto Tritonia  
PL 331  
65101 Vaasa 
Sähköposti: anne.lehto@univaasa.fi  
Puhelin: 029 449 8500 
 
Katri Rintamäki, palvelupäällikkö  
Sähköposti: katri.rintamaki@univaasa.fi  
Puhelin: 029 449 8603 
 
Jonna Toukonen, palvelupäällikkö  
Sähköposti: jonna.toukonen@univaasa.fi  
Puhelin: 029 449 8224 
 

3. Tietosuojavastaava 
Sami Kinnunen 
Sähköposti: tietosuojavastaava@uwasa.fi 
Puhelin: 044 324 8761 
 

4. Rekisterin nimet  
Vaasan yliopiston julkaisuarkisto Osuva 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Osuva on Vaasan yliopiston avoin julkaisuarkisto, jossa arkistoidaan ja julkaistaan Vaasan yliopiston 
julkaisuja, opinnäytteitä ja tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita. Osuvan ylläpidosta vastaavat 
Vaasan yliopiston tietohallinto ja Tiedekirjasto Tritonia Vaasan yliopiston kirjastona sekä Kansalliskirjasto. 
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Osuva sisältää henkilötietoja aineistoissa, kuvailutiedoissa, kirjautuneiden käyttäjien tiedoissa ja palvelun 
keräämissä lokitiedoissa. 
 
Vaasan yliopisto on rekisterinpitäjä, Kansalliskirjasto toimii tietojen käsittelijänä. 
 
Osuva-julkaisuarkiston sisältämät aineistot ja kuvailutiedot ovat pääsääntöisesti vapaasti saatavilla 
verkossa sekä palvelun käyttöliittymän että sen tarjoamien teknisten rajapintojen kautta.  
 
Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja käsitellään palveluun kirjautuvan käyttäjän tunnistamiseksi. 
Käyttäjän sähköpostiosoitetta käytetään palvelun toimintaan liittyvien viestien välittämiseen. Tietoja 
käsitellään palvelun toteuttamisen mahdollistamiseksi Tritoniassa ja Kansalliskirjastossa. 
 
Vaasan yliopiston henkilöstö ja opiskelijat ilmoittavat julkaisunsa tallennettavaksi Osuvaan. Osuvan 
rekisteröityjä käyttäjiä ovat seuraavat: 
• Tritonian henkilökunta, joka tallentaa aineistoa julkaisuarkistoon. 
• Vaasan yliopiston henkilökunta, joka hyväksyy, hylkää tai muokkaa opiskelijoiden tallentamien 

opinnäytteiden tietoja. 
• Kansalliskirjaston henkilökunta, joka huolehtii julkaisuarkiston ylläpidosta. 
 
Kaikkien käyttäjien toimenpiteitä palvelussa tallennetaan lokeihin. Lokien säilyttäminen on tarpeellista 
mahdollisten ongelmatilanteiden ja tietoturvaloukkausten selvittämiseksi. Lisäksi lokeja tarvitaan 
tilastoinnissa. 
 
Kaikkien käyttäjien henkilötietoja käsitellään myös palvelun käytön seuraamiseksi 
analytiikkajärjestelmällä. Analytiikkajärjestelmää käytetään Kansalliskirjaston palvelimilla niin, etteivät 
jäljitystiedot pääse turvallisen ympäristön ulkopuolelle. 
 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.  
 

7. Tietosisältö ja säilytysajat 
Rekisteröidyistä käyttäjistä kerätään seuraavat tiedot: 

• Nimi 
• Sähköpostiosoite 
• ORCID-tutkijatunniste 

Kaikista käyttäjistä kerätään seuraavat tiedot: 
• IP-osoite 
• IP-osoitteesta ladatut dokumentit 

Osa Osuvan kokoelmista on Google Analytics -seurannassa. Niiden osalta kerättävät tiedot ovat 
seuraavat: 

• Selaintyyppi/-versio (esim. Internet Explorer 11) 
• Selaimen kieliversio (esim. suomi) 
• Käyttöjärjestelmä (esim. Windows 10) 
• Laitemerkki, laitetyyppi, laitemalli 
• Näyttötyyppi 



• Viittaava URL (edellinen sivu, jolla vierailtu) 
• Sivulataukset 
• Klikkaukset 
• Maa, alue ja kaupunki, josta pyyntö lähetettiin 
• Hakuoperaattorit 

 
Myös palveluun tallennetuissa aineistoissa ja kuvailutiedoissa saattaa olla henkilötietoja, kuten 
henkilönimiä tai -kuvia. Näistä tiedoista vastaa Vaasan yliopisto aineiston tuottaneena organisaationa. 
 
Tiedot säilytetään pysyvästi (Vaasan yliopiston arkistonmuodostussuunnitelma). 
 

8. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan 

Vaasan yliopiston opiskelijat tallentavat itse työnsä Osuvaan HAKA-tunnuksella tunnistautuen. Vaasan 
yliopiston opettajat, tutkijat ja muut henkilökunta ilmoittavat työnsä tallennettavaksi Osuvaan erillisellä 
e-lomakkeella. Tallennuksesta vastaa Tritonian henkilöstö.  Vaasan yliopiston SoleCRIS-
tutkimustietokantaa käytetään tarvittaessa tietojen täydentämiseen.  
 

9. Tietojen siirto tai luovuttaminen 
Tietoja ei luovuteta tai siirretä säännönmukaisesti. Järjestelmässä on teknisiä rajapintoja, joiden kautta 
muut järjestelmät voivat haravoida siihen tallennettuja aineistoja ja niiden kuvailutietoja. 
 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei pääsääntöisesti siirrettä EU tai ETA alueiden ulkopuolelle, mutta palveluun kytketyt sosiaalisen 
median painikkeet saattavat välittää palvelun käyttöä koskevia tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella 
sijaitseville palveluntarjoajille. 
 
Vaasan yliopisto käyttää omien aineistojensa käytön seurantaan Google Analyticsiä, joka välittää tietoja 
EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen 
tietosuojasivulta. Käyttäjä voi halutessaan estää Google Analytics -seurannan: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 

11. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet 
Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen 
suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai 
häviämiseltä. Osuva-julkaisuarkistossa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 
 
Tietoja säilytetään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Lokitietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan palvelun 
ylläpidosta vastaavat Vaasan yliopiston, Tritonian ja Kansalliskirjaston työntekijät. Rekisteröityneiden 
käyttäjien tietoihin pääsevät käsiksi myös aineistojen käsittelystä vastaavat Vaasan yliopiston 
henkilökuntaan kuuluvat työntekijät, jotka tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
 
• Manuaalinen aineisto 

• Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, 
muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita 
hän tarvitsee työtehtävissään. 



• Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain 
tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. 

• Automaattisesti käsiteltävät tiedot 
• Kaikki tietojenkäsittely perustuu käyttöoikeuksiin, jotka riippuvat henkilön roolista ja asemasta 

organisaatiossa, sekä tarvittaessa erikseen kunkin rekisterin vastuutahon myöntämiin 
käyttölupiin. Käyttöoikeuksien voimassaolo tarkistetaan päivittäin. 

• Tietotekniset järjestelmät ja palvelut on suojattu alan hyvien käytäntöjen mukaisesti asiattomalta 
pääsyltä, niiden toimintakyky on tarvittavassa määrin varmistettu ja niiden elinkaari on hallittu. 

 
Rekisteröityneen käyttäjän tiedot anonymisoidaan, kun viimeisestä kirjautumisesta on kulunut yli 12 
kuukautta. Tämän jälkeen palveluun ei enää voi kirjautua, mutta rekisteröityneen käyttäjän syöttämät ja 
käsittelemät aineistot säilyvät palvelussa. Jos käyttäjällä on ollut työtehtäviinsä liittyen laajempia 
käyttöoikeuksia palveluun, ne poistetaan työsuhteen päättyessä. 
 
Kaikkia lokeja (myös muita palvelimeen liittyviä lokeja) säilytetään enintään 5 vuotta. Lokien 
säilyttäminen on tarpeellista mahdollisten ongelmatilanteiden ja tietoturvaloukkausten selvittämiseksi. 
 
Julkaisuarkiston avoimia aineistoja ja kuvailutietoja ei lähtökohtaisesti poisteta, mutta väärin perustein 
palvelussa julkaistut tai virheelliset tiedot poistetaan tai korjataan. 
 

12. Automatisoitu päätöksenteko  
Automaattisia päätöksiä ei tehdä. Käyttäjien tietoja ei myöskään käsitellä automaattisesti eikä niitä 
hyödynnetä profiloinnissa. 
 

13. Rekisteröidyn yleiset oikeudet 

Osuva-julkaisuarkiston kautta tarjottavista aineistoista ja niitä kuvailevista tiedoista vastaa aineistot 
palveluun tuonut organisaatio. Aineistoissa ja kuvailutiedoissa saattaa olla henkilötietoja, kuten 
henkilönimiä tai -kuvia. Jos aineistoon tai sen kuvailutietoihin liittyvistä henkilötiedoista on tarve esittää 
kysymyksiä, tehdä oikaisuja tai vaatia tietojen poistoa, Osuva-julkaisuarkiston käyttäjä voi olla yhteydessä 
Vaasan yliopistoon.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus:   

 tarkastaa rekisterinpitäjältä, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on tallennettu.  

 vaatia, että Vaasan yliopisto täydentää tai oikaisee häntä koskevat puutteelliset tai virheelliset 
henkilötiedot.  

 saada poistettua henkilötietonsa ilman aiheetonta viivytystä mikäli:  

 henkilötietoja ei enää tarvita alkuperäisiin keräys- tai käsittelytarkoituksiinsa.  

 rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.  

 peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.  
 

Rekisteröidyllä voi olla myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, mikäli kyseessä on sellainen 
tieto, johon kyseinen oikeus soveltuu. 
 
Käyttäjällä on oikeus saattaa palvelun toiminnan lainmukaisuus tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi: 
tietosuoja@om.fi. 



 
Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa Vaasan yliopiston 
tietosuojavastaava. 
 

14. Muut informoitavat tiedot 
Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, 
palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen 
(Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138 §, 141 §, 144 §, 272 §). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin 
tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen. 
 

15. Tietosuojailmoituksen muuttaminen 
Vaasan yliopisto kehittää jatkuvasti toimintaansa, mikä saattaa tuoda muutoksia henkilötietojen 
käsittelyyn. Myös Kansalliskirjasto kehittää julkaisuarkistopalvelujaan jatkuvasti, mikä saattaa vaikuttaa 
myös Osuvan henkilötietojen käsittelyyn. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön 
muuttumiseen. Vaasan yliopisto pidättää itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojailmoitusta 
muutosten edellyttämällä tavalla. Suosittelemme, että tarkistat tämän ilmoituksen sisällön aika ajoin. 
 
Merkittävistä muutoksista, joissa tietosuojailmoituksemme muuttuu olennaisesti, voimme ilmoittaa 
asiasta myös muulla tavoin ennen muutoksen voimaantuloa. 
 
Tämä tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty 13.2.2019. 


