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Tietosuojailmoitus eSupport  

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten henkilötietojasi käsitellään, jos käytät eSupport  

IT-palvelupyyntöjen ja häiriöilmoitusten käsittelyjärjestelmää palvelun  asiakkaana tai 

palvelupyynnön käsittelijänä.   

Miksi ja millä perusteella Aalto-yliopisto käsittelee henkilötietojasi? 

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste, kun käytät eSupport palvelua 

asiakkaana.  

Henkilötietojasi käytetään asiakkaan tunnistamiseksi palvelupyyntöön vastaamista varten. 

Asiakkaan henkilötietoja käytetään vain palveluun liittyvään yhteydenpitoon, palveluiden 

vastuuhenkilöiden (solution owner, application owner) löytämiseksi niihin liittyvien 

palvelupyyntöjen ratkaisua varten sekä palveluiden kehittämiseen.  

 

Lisensseihin liittyvien palvelupyyntöjen osalta henkilötietoja käytetään palvelupyynnön 

ratkaisemiseksi sekä lisenssiluetteloa varten lisenssin omistajan ja vastuuhenkilön 

löytämiseksi. 

 

Työntekijöiden henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, jonka muodostaa 

Aallon ja työntekijän välinen työsuhde.    

 

ESupport palvelutapahtumista kertyvää dataa käytetään myös tieteelliseen tutkimukseen. 

Tällöin henkilöihin liittyvä data pseudonymisoidaan tai anonymisoidaan. Käsittelyperusteena 

on tällöin se, että datan käyttö on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän, tieteellisen 

tutkimuksen, suorittamiseksi.  

 

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste, kun käytät eSupport-palvelua 

palvelupyynnön käsittelijänä.  

Rekisteriä käytetään keräämään kuukausittaista tietoa yksittäisten palvelupyyntöjen 

käsittelijöiden palvelupyyntömääristä/ palvelupyyntölajeista sekä tuottamaan 

yhteenvetotilastoja Aalto-yliopiston toimintaa varten. 

 

Mikäli asiakas antaa palautetta saamastaan palvelusta, jättää yhteydenottopyynnön ja 

mainitsee palautteessaan palvelupyynnön tunnisteen, on tämän perusteella mahdollista 

jäljittää asiakasta palvellut henkilö. Ilman yhteydenottopyyntöä annettua palautetta ei voida 

kohdentaa yksittäiseen palvelupyyntöön. Yhteydenottopyynnön sisältävistä palautteista 

tulee viesti IT-asiakaspalvelun lähiesimiehille. 

 

Yksittäisen työntekijän palvelupyyntömääriä seurataan, mikäli palvelupyyntöjen käsittely 

on henkilön pääasiallinen työtehtävä. 

 

Rekisteristä muodostettuja yksittäistä työntekijää koskevia yhteenvetoja käydään läpi 
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vuosittain kehityskeskustelussa sekä tarvittaessa muissa esimiehen kanssa käytävissä 

keskusteluissa. Tiimiin yhteenvetotilastoja käsitellään työnjohdollisiin tehtäviin niissä 

tiimeissä, joissa palvelupyyntöjen käsittely on henkilön pääasiallinen työtehtävä. Tiimin 

yhteenvetotilastoja käsittelee lähiesimies ja palvelupäällikkö. Palvelupäälliköllä sekä 

työntekijän esimiehellä on oikeus tarkastella yksittäisen työntekijän tietoja osana 

työtehtäviä.  Yksittäisen työntekijän tietojen käsittely perustuen työnantajan työnjohto-

oikeuteen on käsitelty YT-menettelyssä. 

  

Työnantajana Aalto-yliopisto tarvitsee eSupport-järjestelmän tuottamia työntekijöiden 

henkilötietoja yliopiston toimintaan liittyvien prosessien hoitamista ja yliopiston toiminnan 

kehittämistä varten, palautteen keräämistä, tilastointia ja raportointia varten sekä 

henkilöstöhallinnon hoitoa ja esimiestyöskentelyä varten.  

Työntekijöiden henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, jonka muodostaa 

Aallon ja työntekijän välinen työsuhde.   

 

ESupport palvelutapahtumia käsittelevien työntekijöiden dataa käytetään myös tieteelliseen 

tutkimukseen. Tällöin henkilöihin liittyvä data pseudonymisoidaan tai anonymisoidaan. 

Käsittelyperusteena on tällöin se, että datan käyttö on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän, 

tieteellisen tutkimuksen, suorittamiseksi. 

Anonymisoitu tieto ei enää ole henkilötietoa. 

  

Mitä henkilötietojasi Aalto-yliopisto kerää? 

Käsiteltävät henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti: 

1. Henkilöön liittyvät tiedot 

eSupport- palvelu sisältää tietoa 

a) asiakkaista 

b) asiakkaiden asiakaspalvelulle lähettämistä palvelupyynnöistä sekä 

c) palvelupyyntöjen käsittelijöistä 

d) ohjelmistolisenssien omistajista ja vastuuhenkilöistä 

 

Henkilötietoja käytetään raportointiin takautuvasti enintään yhden vuoden ajan. 

 

2. Asiakaspalvelun tapauksen tiedot (palvelupyynnön tiedot) 

- Asiakkaan kirjoittama pyynnön kuvaus (joka mahdollisesti sisältää henkilötietoja) 

- Palvelupyynnön käsittelyyn liittyvä kommunikointi, lisäinformaatio sekä asiakkaalle 

esitettävä ratkaisuehdotus (ilmoittaja, palvelupyynnön tunnistenumero, 

ongelman/tarpeen kuvaus, tila, vastuuhenkilö, kiireellisyys, käsittelypäivä, luokittelu 

palvelun mukaan) 

- Palvelupyynnön käsittelyyn liittyvät tehdyt toimenpiteet kuten kommentointi, siirto 

toiselle asiantuntijalle, lisätietojen pyyntö asiakkaalta tai kolmannelta osapuolelta, 

ratkaisun tarjoaminen, palvelupyynnön sulkeminen. 
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3. Asiakkaan identifiointitiedot 

- etu- ja sukunimi 

- sähköpostiosoite 

- työpuhelinnumero 

- laitos 

- työpisteen sijainti 

- asiakkaan aikaisemmat palvelupyynnöt 

 

Asiakas voi myös olla yliopistoyhteisön ulkopuolinen taho, jolloin järjestelmään 

tallennetaan henkilön sähköpostiosoite ja osoitteeseen liittyvä nimi. 

 

4. Palvelupyynnön käsittelijän identifiointitiedot 

- etu- ja sukunimi 

- sähköpostiosoite 

- ratkaistut palvelupyynnöt 

- yksittäisten henkilöiden vastuulla olevat avoimet 

palvelupyynnöt.  

 

5. Lisenssien omistajien ja lisenssien kontaktien 

identifiointitiedot  

- etu- ja sukunimi 

- sähköpostiosoite 

- työpuhelinnumero 

- laitos 

- työpisteen sijainti 

Lisenssit, jotka henkilö omistaa tai joiden kontaktihenkilö hän on. Yliopiston sisäisillä 

verkkosivuilla julkaistaan lisenssiluettelo, jossa on mukana eSupportista saadut lisenssien 

kontaktihenkilöiden nimet. 

 

Asiakkaan ja käsittelijän palvelupyynnössä antamat tiedot 

Sekä asiakkaan että palvelupyyntöjen käsittelijän henkilötiedot siirtyvät automaattisesti Active 

Directory:stä, jonka lähderekisterinä toimivat Aalto-yliopiston tietojärjestelmät Oodi ja 

Workday. 

 

Henkilön sähköpostiosoite kirjataan tapahtumaan automaattisesti palvelupyynnön 

lähdeosoitteen perusteella tai manuaalisesti IT-asiakaspalvelun toimesta. Palvelupyynnöt 

lähetetään sähköpostitse, myös portaaliin kirjauduttaessa tunnuksena käytetään 

sähköpostiosoitetta. 

 

Palvelupyyntöjä käsittelevä henkilö tunnistetaan sisään kirjautumisen yhteydessä ja 

järjestelmiin tehtyihin toimenpiteisiin tallentuu myös käsittelijän nimi ja toimenpiteen 

ajankohta. 
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Kenelle Aalto voi luovuttaa henkilötietojasi 

 

I) henkilötietojasi käsittelevät palveluntarjoajat 

Microsoft pilvipalvelut 

CSC:n pilvipalvelut 

 

II) Vastaanottajat, jotka määrittelevät henkilötietojesi käsittelyn yhdessä Aallon 

kanssa 

Microsoft pilvipalvelut 

CSC:n pilvipalvelu 

 

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin 

Yliopiston tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos henkilötietoja 

siirretään EU:n ja European Economic Area -alueen (EEA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät 

tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa. Henkilötietojen siirtäminen EU:n ja 

EEA-alueen ulkopuolelle suoritetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti käyttäen 

esimerkiksi mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuoja-asetuksen mukaisia 

suojatoimenpiteitä.  

 

Miten Aalto-yliopisto suojaa henkilötietoja? 

Tietoturvasta huolehtiminen on Aalto-yliopistolle tärkeää.  Aalto-yliopistolla on käytössä 

asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallinnolliset turvallisuusmenettelyt, joilla suojataan 

kaikkia henkilötietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten 

ja tuhoamisen varalta. eSupport järjestelmän käytössä noudatetaan Aalto-yliopiston 

tietoturvaperiaatteita. Järjestelmään kirjautuvat IT:n ulkopuoliset Aalto-yliopistoyhteisön 

jäsenet, joilla on aalto.fi tunnus, näkevät vain omat palvelupyyntönsä. IT-henkilöstö näkee 

kaikki palvelupyynnöt, mutta käyttöoikeudet myönnetään vain, kun työtehtävät niitä 

edellyttävät. Lista käyttöoikeuksista on saatavissa järjestelmästä. Rekisteröidyn suojaamiseksi 

eräät palvelutapahtumat, kuten tietoturvarikkomukset, opiskelu- ja HR asiat käsitellään 

järjestelmässä suojattuna ja niiden näkyvyys on erikseen rajattu asianmukaisesti.  

 

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään? 

Tietoja säilytetään Aalto-yliopiston tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti ja toimintaa sekä 

palveluita koskevan lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Palvelut on kuvattu 

henkilöstön, opiskelijoiden ja IT-palveluiden tietosuojailmoituksissa.  

 

Päivitykset tietosuojailmoitukseen 

Aalto-yliopiston toiminnan kehittyessä tietosuojailmoitukseen saatetaan tehdä päivityksiä. 

Uusin versio löytyy Aallon verkkosivuilta  https://www.aalto.fi/services/privacy-notices  

https://www.aalto.fi/services/privacy-notices
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Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi 

Sinulla on oikeuksia Aallon henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Se laajuus, jossa oikeutesi 

toteutuvat   on sidottu käsittelyperusteeseen ja lainsäädäntöön. Tietosuoja-asetus ja kansallinen 

laki voivat sallia rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen.  

A) Oikeus vaatia pääsyä tietoihin 

Sinulla on oikeus vaatia pääsy sinua koskeviin Aalto-yliopiston hallussa oleviin 

henkilötietoihin.  

B) Oikeus vaatia tietojen oikaisemista  

Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista  

C) Oikeus vaatia tietojen poistamista 

Sinulla on oikeus vaatia tietojen poistamista.  

Aalto-yliopistolla on useissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietoja esimerkiksi lakiin 

perustuvien velvoitteiden vuoksi.  

D) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai 

jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan 

henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain 

tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko 

oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden. Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen 

poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn 

vain tietojen säilyttämiseen. 

E) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun 

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä  suoramarkkinointitarkoituksiin  

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. 

Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön 

Aalto-yliopistolle asettamien velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai 

sopimusten täytäntöön panemiseksi. 

1. Miten käytät oikeuksiasi?  

Rekisterinpitäjänä on Aalto-yliopisto. Pyrimme tällä kuvauksella tietosuojakäytännöistämme 

antamaan selkeän kuvan henkilötietojen käsittelystämme. Jos jokin osa toteuttamastamme 

henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, emme ole onnistuneet 

pyrkimyksessämme. Tällöin voit esittää käsittelyä koskevia tarkentavia kysymyksiä alla 

mainitulle yhteyshenkilölle tai tietosuojavastaavalle. 

Yhteyshenkilö on Anne Keränen Palvelukokonaisuutta koskevissa asioissa. 
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Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Aalto-yliopiston tietosuojavastaavaan, jos hänellä on 

kysymyksiä tai vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn osalta: 

Tietosuojavastaava: Anni Tuomela  

Puhelinvaihde: 09 47001 

Sähköposti: tietosuojavastaava@aalto.fi 

Jos koet, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, sinulla on 

oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää: 

http://www.tietosuoja.fi). 

 


