
TIETOSUOJASELOSTE 
 Sähköinen ajopäiväkirja ja autojen paikannus  

 
Savonia-ammattikorkeakoulu oy | PL 6, 70201 Kuopio | puh. (017) 255 6000 | www.savonia.fi  28.10.2021 

   

Tietosuojaseloste ja yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (Tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14).   
 
1. Tietosuojaselos-
teen nimi 

 
Sähköinen ajopäiväkirja ja autojen paikannus 

2. Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Savonia-ammattikorkeakoulu oy 

Osoite 

PL 6, 70201 Kuopio 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin työaikana, sähköpostiosoite) 

savonia@savonia.fi 

3. Yhteyshenkilö re-
kisteriä koskevissa 
asioissa 

Nimi Puhelin 

Seppo Lyyra, talousjohtaja 
seppo.lyyra@savonia.fi 

044 785 5028 

4. Tietosuojavas-
taava 

Hallinnon suunnittelija Mervi Hätinen, tietosuojavastaava@savonia.fi 
 

5. Rekisteröidyt Savonian autoja käyttävät henkilöt.  

6. Käsittelyn oikeus-
peruste 

Rekisteriin tallennetaan tiedot työntekijän ajoneuvon käytöstä. Tietoja käytetään auton työ-
käyttöön liittyvien korvausten maksun perusteena. 
 
Rekisterin tiedoista voidaan koota raportointeja, joista yksittäistä rekisteröityä ei ole mahdol-
lista tunnistaa. Tietoja voidaan käyttää myös Savonian toiminnan kehittämiseen ja tilastolli-
siin tarkoituksiin sekä sisäisen tarkastuksen tarkoituksiin. 
 
Autoissa on tieto paikannuslaitteesta. 
 

7. Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus 
 

Henkilötietojen käsittelytarkoituksena on sähköisen ajopäiväkirjan ja paikannuksen kautta 
saada tieto Savonian auton käytöstä. Rekisteri toimii työntekijän käytössä olevissa Savo-
nian autoissa ja tuottaa ajoneuvon sähköisenä ajopäiväkirjana. 

8. Rekisterin 
henkilötietosisältö ja 
säilytysajat 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 
• GPS-laitteen tunniste  
• autovaraajan nimi  
• henkilön sähköposti  
• auton rekisteritunnus  
• paikannustiedot (sijainti, kulkutiedot ja aika)  
• ajonopeus  

 
Rekisterissä ei ole muita ajoneuvon käyttäjän henkilötietoja kuin hänen itsensä rekisteriin 
kirjaamat. 
 
Rekisterin ylläpitäjien tiedot: 

• nimi  
• käyttäjätunnus  
• salasana 

 
Rekisterin tietoja säilytetään rekisterissä kaksi (2) vuotta sen kalenterivuoden päättymi-
sestä, jolloin oikeus korvaukseen on syntynyt (työaikalain (605/1996) 38§) ja/ tai 6 vuotta 
sen vuoden lopusta, jolloin tilikausi on päättynyt (kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 10 §:n 2 
momentti). 
 



TIETOSUOJASELOSTE 
 Sähköinen ajopäiväkirja ja autojen paikannus  

 
Savonia-ammattikorkeakoulu oy | PL 6, 70201 Kuopio | puh. (017) 255 6000 | www.savonia.fi  28.10.2021 

   

Rekisteröidyn on hyvä huomioida, että hänen henkilötietojaan voidaan joutua säilyttämään 
myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai Savoniaa sitovat sopimusvelvoit-
teet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 
 

9. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisterin perustiedot viedään ja ylläpidetään manuaalisesti rekisterin käyttöoikeudet 
omaavien henkilöiden toimesta. 
 
Ajoneuvojen seurantatiedot tulevat ajoneuvon ajotietokoneesta gsm-liittymän kautta (erilli-
nen autokohtainen paikannuslaite). Tiedot viedään rekisteriin automaattisesti. Paikannustie-
dot ajopäiväkirjaan tulevat ajoneuvoon asennetusta paikannuslaitteesta. 
 
 

10. Tietojen säännön-
mukaiset luovutukset 

Savonia ei siirrä paikannuksesta tulevia henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen ja alihankki-
joilleen elleivät yhteistyökumppanit ja alihankkijat käsitele henkilötietoja vain Savonian lu-
kuun suoritettavia sähköisen ajopäiväkirjan hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä var-
ten. Savonia varmistaa aina, että yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötie-
toja mitään muita tarkoituksia varten. 
 
Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja polii-
sille, kuitenkin vain siltä osin kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta- tai muun 
tehtävän suorittamiseksi. 
 
 

11. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n ulko-
puolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

12. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 
Ei ole.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 
Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. 
 
Rekisterin perustiedot viedään rekisteriin ja ylläpidetään rekisterin käyttöoikeudet omaavien 
henkilöiden toimesta. Ajoneuvojen seurantatiedot tulevat ajoneuvon ajotietokoneesta gsm-
liittymän kautta. Tiedot viedään rekisteriin automaattisesti. Paikannustiedot ajopäiväkirjaan 
tulevat ajoneuvoon asennetusta paikannuslaitteesta. Paikantamislaitteen käyttöönotto on 
käsitelty yt-menettelyssä 19.4.2018. 
 
Rekisterissä olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
Käyttäjäoikeuksien muutokset jäävät rekisterin lokitietoihin ja palveluntuottajalla on tieto 
siitä, kenellä on oikeus käydä katsomassa tietoja. Kirjautumisista jää tieto lokiin. 
 
Rekisteri on palveluntuottajan ylläpitämä. Rekisteri sijaistee palveluntuottajan ylläpitämillä 
palvelimilla Suomessa. Palveluntuottajalla ei ole tiedossa ajoneuvojen kuljettajatietoja eikä 
Savonian henkilökunnan tietoja, muiden kuin rekisterin tietojen ylläpitäjien osalta. Palvelun-
tuottaja ei voi yhdistää henkilöitä ajoneuvoihin. 
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13. Rekisteröidyn  
oikeudet 

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet: 
 
Oikeus saada pääsy tietoihinsa 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä kos-
kevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin. Tarkastusoikeudesta 
voidaan periä maksu. Tarkastusoikeudesta voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen 
perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 
15) 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista.  
(artikla 16) 
 
Oikeus tietojen poistamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus tietyin tietosuoja-asetuksessa säädetyin rajoituksin vaatia henkilö-
tietojensa poistamista. (artikla 17) 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus tietyin tietosuoja-asetuksessa säädetyin ehdoin vaatia käsittelyn 
rajoittamista. (artikla 18) 
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, 
jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsit-
tely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20) 
 

14. Automaattinen 
päätöksenteko 

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa. 
 

 


