Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection
Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n
artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista
käsittelytoim10.6.2021ista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018)
velvoitteisiin.
Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns.
saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin
pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten
verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten
palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).
10.6.2021

1 Rekisterin
nimi

3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisteri

Yhteisrekisterinpitäjien nimet:
2
Yhteisrekister
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2029188-8)
inpitäjät
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1046216-1)
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Yhteisrekisterinpitäjien yhteystiedot:
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2029188-8)
Vierailuosoite: Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 229 611
Sähköposti (kirjaamo): kirjaamo@haaga-helia.fi
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1046216-1)
Postiosoite: Ratatie 22, 01300 Vantaa
Vierailuosoite: Ratatie 22, 01300 Vantaa
Puhelin (vaihde): + 358 9 8868 7150
Sähköposti: rehtorintoimisto@laurea.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000
Sähköposti (kirjaamo): kirjaamo@metropolia.fi
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Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö (Haaga-Helia
Ammattikorkeakoulu):
Nimi: Maria Haukka
Tehtävä: 3AMK:n kehityspäällikkö
Osoite: Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy, Ratapihantie 13
00520 Helsinki
Sähköposti: maria.haukka@haaga-helia.fi
Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö (Laurea-ammattikorkeakoulu):
Nimi: Sanna Niinikoski
Tehtävä: 3AMK:n kehityspäällikkö
Osoite: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Ratatie 22, 01300 Vantaa
Sähköposti: sanna.niinikoski@laurea.fi
Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö (Metropolia
Ammattikorkeakoulu):
Nimi: Heidi Rontu
Tehtävä: Johtaja, oppimistoiminta
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079
METROPOLIA
Sähköposti: heidi. rontu@metropolia.fi

Tietosuojavastaavat:
3
Tietosuojavas
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava, Markus
taavat
Salminen
Sähköpostiosoite: markus.salminen@haaga-helia.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu tietosuojavastaava, Marjo Valjakka
Sähköposti: marjo.valjakka@laurea.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio
Sähköposti: tietosuojavastaava@metropolia.fi
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4
Henkilötietoje
n käsittelyn
tarkoitukset
sekä
käsittelyn
oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisterin ja sen sisältämien
tietojen käyttötarkoitus on toteuttaa yhteistyötä 3AMK-liittouman
ammattikorkeakoulujen välillä. 3AMK on pääkaupunkiseudun kolmen
suurimman ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun,
Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun
strateginen liittouma. Pyrkimyksenä 3AMK:n yhteistyössä opetus- ja
opiskelutoiminnan saralla on muun muassa tarjota ristiin opiskelu mahdollisuuksia 3AMK-ammattikorkeakoulujen opiskelijoille kaikkien
kolmen pääkaupunkiseudun suurimman ammattikorkeakoulun kurssi- ja
opintojaksotarjonnasta yli organisaatiorajojen. Myös yhteisen sähköisen
oppimisympäristön - ns. 3AMK Moodlen - verkkokurssitarjonta on saatavilla
kaikille 3AMK ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Haaga-Helian, Laurean
ja Metropolian opiskelijat voivat valita jokaisesta ammattikorkeakoulusta
niin paikan päällä toteutettavia opintojaksoja kuin sähköisiä
verkkokurssimaisia opintojaksoja tai laajempia osaamispolkuja. Opinnot voi
sisällyttää pakollisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin.
Oppimistoimintayhteistyön lisäksi 3AMKlla on myös muita yhteistyöalueita:
- Yrittäjyys ja innovaatiot
- Vaikuttava TKI-toiminta
- Yhteinen koulutusvienti ulkomaille – EduExellence
- Tekoälyn mahdollistama yhteistyö
3AMK-yhteistyön piirissä ammattikorkeakoulut ovat toteuttaneet myös
yhteiset 3AMK-kirjasto- ja liikuntapalvelut. 3AMK-yhteistyön laajuudesta
saa parhaiten kuvan vierailemalla 3AMK-ammattikorkeakoulujen yhteisellä
verkkosivuilla: https://www.3amk.fi/
Opetusta ja opiskelua koskevan 3AMK-yhteistyön toteuttamisen
yhteydessä ammattikorkeakoulut käsittelevät henkilötietoja siten, että
osapuolten välille muodostuu yhteisrekisterinpitäjyys EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 26 artiklassa säädetyllä tavalla. Edellä
mainitut kolme ammattikorkeakoulua ovat sopineet
yhteisrekisterinpitäjyydestä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklassa
säädetyllä tavalla ja laatineet järjestelystä
yhteisrekisterinpitäjyyssopimuksen.
Selvyyden vuoksi todetaan, että opetusta ja opiskelua koskevan 3AMKyhteistyön toteuttamisen yhteydessä ammattikorkeakoulut voivat käsitellä
henkilötietoja myös erillisinä rekisterinpitäjinä. Itsenäisesti toteuttavien
henkilötietojen käsittelytoimien osalta kukin ammattikorkeakoulu vastaa
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tietojen käsittelystä omien tietosuojaperiaatteidensa, voimassaolevan
tietosuojalainsäädännön sekä ammattikorkeakoulun omassa opiskelija- ja
opintotietorekisterin tietosuojaselosteessa annetun kuvauksen mukaisesti.
3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisterin tietosuojaselostetta
täydentävät 3AMK kirjastopalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste
sekä kunkin 3AMK-ammattikorkeakoulun omat opiskelija- ja
opintotietorekisterien tietosuojaselosteet.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisterissä olevien tietojen
käsittely perustuu ammattikorkeakoululakiin ja julkisen vallan käyttöön /
yleiseen etuun.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 art. 1 c (käsittely on tarpeen
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi) ja 6 art. 1 e
(käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).
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5
3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisterissä olevien tietojen
Rekisterinpitä
käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.
jän tai
kolmannen
osapuolen
oikeutetut
edut
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6 Kuvaus
rekisteröityje
n ryhmistä ja
henkilötietory
hmistä

3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisterissä olevien tietojen
rekisteröityjä ovat Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun, Laureaammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat ja
työntekijät.
3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisteriin tallennetaan
seuraavia henkilötietoja:
OPPIMISTOIMINTA:
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat valita 3AMKammattikorkeakoulun yhteistarjonnasta opintojaksoja tai laajempia
osaamispolkuja. Opinnot voi sisällyttää pakollisiin tai vapaasti valittaviin
opintoihin. Opiskelija ilmoittautuu opintojaksoille korkeakoulun HAKAtunnuksella. Lisäksi kielten opintoja järjestetään yhdessä Aalto-yliopiston
kanssa. Näille kielten kursseille ilmoittaudutaan Aalto-yliopiston ohjeiden
mukaan.
PERUSTIEDOT:
• Yksilöivät tunnistetiedot (nimi, kansallinen oppijanumero,
käyttäjätunnus)
• Yhteystiedot (sähköpostiosoite)
• IP-osoite
OPISKELUA KOSKEVAT TIEDOT:
• Tiedot kurssi-ilmoittautumisista
• Kurssien arvosanat
• Kursseille palautetut tehtävät ja niiden arvosanat
SUOSTUMUKSENANNOT
• Käyttöehtojen hyväksymistä koskeva tieto

OPETUS- JA OPISKELUYHTEISTYÖ NS. 3AMK MOODLESSA YHTEISESSÄ 3AMK:N SÄHKÖISESSÄ VERKKOOPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ
Yhteisen sähköisen oppimisympäristön, ns. 3AMK Moodlen,
verkkokurssitarjonta on saatavilla kaikille 3AMK ammattikorkeakoulujen
opiskelijoille. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat valita
verkkokurssitoteutuksia ja opintojaksoja yhteisestä sähköisestä
oppimisympäristöstä verkko-osoitteesta: www.digikampus.fi
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Rekisteröityjen ryhmät 3AMK Moodlessa/ 3AMK:n sähköisessä verkkooppimisympäristössä:
- 3AMK-korkeakoulujen opiskelijat
- 3AMK-korkeakoulujen opettajat ja muu henkilökunta
- 3AMK-korkeakoulujen yhteisen Moodle-oppimisympäristön loppukäyttäjät
ja pääkäyttäjät
Henkilötietojen ryhmät 3AMK Moodlessa/ 3AMK:n sähköisessä verkkooppimisympäristössä:
- Henkilön perustiedot (3AMK-korkeakoulujen opiskelijoiden osalta) kuten:
nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
opiskelijanumero
- Henkilön perustiedot (3AMK-korkeakoulujen opettajien/työntekijöiden
osalta) kuten: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, henkilönumero/työntekijän ID-numero
- 3AMK-korkeakoulun opiskelijan opiskeluun liittyvät tiedot kuten: tieto
kotikorkeakoulusta ja sieltä saadusta opinto-oikeudesta, kotikorkeakoulun
tutkinto-/koulutusohjelma tieto, opiskelun päätoimisuus,
opiskeluoikeusaika, opintojen vaadittava laajuus, opiskeluoikeuden
lisätiedot, ilmoittautumiset opintoihin/opintojaksoille
- 3AMK-korkeakoulun opiskelijan opintosuoritustiedot: suoritettujen
opintojen nimi, laajuus, arvosana, suorituspäivämäärä, kirjauspäivämäärä,
suoritusmerkinnän antaja, tallentaja, suoritustapa, kieli, suorituspaikka
- 3AMK-korkeakoulun opettajan/työntekijän opettamiseen liittyvät tiedot
kuten: tieto opetettavan opintojakson nimestä, laajuudesta,
opetusajankohdasta, opetustavasta (esim. etäopetus/monimuotototeutus),
opetuskielestä, opetuspaikasta
- 3AMK-korkeakoulujen yhteisen Moodle-oppimisympäristön käyttöön ja
käyttäjähallintaan liittyvät tiedot järjestelmän loppukäyttäjän osalta kuten:
tiedot loppukäyttäjän käyttäjätunnuksesta, käyttöoikeudesta,
sisäänkirjautumis- ja uloskirjautumistiedoista 3AMK Moodleen, muut
lokitiedot ja käyttöhistoriatiedot 3AMK Moodlen osalta
HUOM: Korkeakoulut käyttävät yhteisen 3AMK Moodle-oppimisympäristön
käyttöön ja sähköisen verkkoalustan hallintaan alihankkijanaan
MediaMaisteri Oy:tä, joka toteuttaa hallinnollista tietojen käsittelyä 3AMK-
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korkeakoulujen Moodle-ympäristössä. Korkeakoulut vastaavat
alihankkijansa suorittamasta henkilötietojen käsittelystä kuin omastaan.
- 3AMK-korkeakoulujen yhteisen Moodle-oppimisympäristön käyttöön ja
käyttäjähallintaan liittyvät tiedot järjestelmän pääkäyttäjän osalta kuten:
tiedot pääkäyttäjän käyttäjätunnuksesta, käyttöoikeuden laajuudesta,
sisäänkirjautumis- ja uloskirjautumistiedoista pääkäyttäjätunnuksin 3AMK
Moodleen, muut lokitiedot ja käyttöhistoriatiedot 3AMK Moodlen osalta
pääkäyttäjätunnuksin
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOT
3AMK:n yrittäjyyden alueella tehtävän yhteistyön tärkeimpänä tavoitteena
on opiskelijoiden aktivointi ja innostaminen. Haaga-Helia
Ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia
Ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjotaan yhteisiä yrityspalveluita,
tapahtumia sekä neuvontaa.
ILMOITTAUTUMISTIEDOT
• Perustiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite
SUOSTUMUKSENANNOT
• Suostumus toimintaan liittyvän tiedottamispostin vastaanottamiseen
TEKOÄLYN HYÖDYNTÄMINEN 3AMK-OPPIMISTOIMINNASSA
3AMK-korkeakoulut aloittivat vuonna 2018 yhteistyön tekoäly-yritys Headai
Oy:n kanssa. Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmat (noin 15 000
opintojaksoa) on syötetty tekoälyyn, joka vertaa opetussuunnitelmien
osaamiskriteereitä internetistä löytyviin avoimiin työpaikkoihin. 3AMKyhteistyöliittoumalla on nimetty tekoälytiimi, jonka tehtävänä on viedä
tekoäly kunkin ammattikorkeakoulun arkeen. Tästä esimerkkinä on se, että
3AMK-ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat jo nyt itse hyödyntää
tekoälyä siten, että kirjautuvat 3AMK-tekoälysovellukseen verkkoosoitteessa https://dev-3amk.rahtiapp.fi/ (Career bot - Build your dream
career with 3AMK), ja rakentavat siellä oman osaamisprofiilin vanhan
CV:nsä ja 3AMK:ssa opiskeltujen kurssien pohjalta. 3AMKammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat tekoälysovelluksen
mahdollistamana luoda osaamisprofiileja esimerkiksi nykyisen
osaamisensa pohjalta ja pyrkiä näin löytämään itselleen unelmien
työpaikka.
•

Kirjautumistiedot 3AMK-tekoälysovellukseen Careerbotiin (joko
Google-tilillä tai LinkedIn-tilillä)
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•

Taitoprofiilin luominen 3AMK-tekoälysovelluksessa: työelämä- ja
opintotiedot: mm. suoritetut kurssit ja työkokemus

Lisäksi 3AMK-toiminnan piirissä on hankittu 3AMK-yhteiskilpailutuksena
suomalaiselta Headai Oy:ltä tekoälypohjainen opintoavustaja. Opiskelija
voi halutessaan syöttää henkilötietojaan sisältävän henkilöprofiilinsa
toimintaan suunnitellun web-lomakkeen avulla tekoälypohjaiseen
opintoavustajaan.Tekoäly etsii hänelle sopivia kursseja ja työpaikkoja.
Tekoälypohjaiseen opintoavustajaan syötetyt henkilötiedot sijaitsevat
Headai Oy:n pilvipalvelimella Suomessa.
• 3AMK-yhteiskilpailutuksena Headai Oy:ltä hankkimaan
tekoälyopintoavustajapalveluun tallennetaan henkilön nimi ja
sähköpostiosoite, suoritetut opinnnot sekä opiskelija voi ladata
palveluun myös CV:nsä (työkokemus ja työhistoriatiedot).
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7
Henkilötietoje
n
säännönmuka
iset
tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään tai HAKA-kirjautumisen
yhteydessä.
Tietoja saadaan 3AMK-tekoälysovelluksen Careerbotiin Google- tai
LinkedIn-tililtä kirjautumisen yhteydessä.
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8
Henkilötietoje
n käsittelyssä
käytettävät
tietojärjestelm
ät

3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisterissä olevia tietoja
käsitellään seuraavilla eri tietojärjestelmillä, sovelluksilla, ohjelmistoilla ja
sähköisillä palveluilla.
PURO-järjestelmä
Omassa 3AMK-kotiammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot kirjataan
opiskelijan opinnoiksi kunkin osapuolen opetusta koskevien määräysten
mukaisesti. Toisen osapuolen järjestämässä 3AMK-opetuksessa suoritetut
opinnot kirjataan opiskelijoiden opinnoiksi opetushallinnon Purojärjestelmän kautta. Jokainen osapuoli päättää itsenäisesti, hyväksyykö se
toisen osapuolen järjestämässä opetuksessa suoritetut opintojaksot osaksi
opiskelijan opintoja. Osapuolet saavat suorittaa tämän harkinnan AHOTmenettelyn kautta.
Haka-luottamusverkoston tunnistautumisjärjestelmä
CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) hallinnoi Hakaluottamusverkostoa. Haka-luottamusverkostoa käytetään 3AMKkorkeakouluyhteisön yhteisissä, CSC:n tarjoamissa palveluissa opiskelijan
tunnistamiseen.
3AMK Moodle-verkko-oppimisalusta (Digikampuspalvelu)
3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan mahdollistamiseksi käytetään yhteistä
sähköistä oppimisympäristöä, ns. 3AMK Moodlea. Haaga-Helian, Laurean
ja Metropolian opiskelijat voivat valita verkkokurssitoteutuksia ja
opintojaksoja yhteisestä sähköisestä oppimisympäristöstä verkkoosoitteesta: www.digikampus.fi .3AMK-korkeakoulujen opettajat ja muu
henkilökunta voivat tehdä verkkokursseja ja sisältöjä Digikampuspalvelun
sähköiseen verkko-oppimisympäristöön.
3AMK tekoälysovellus (Careerbot / Rahtiapp)
3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan piirissä 3AMK-opiskelijoilla on
mahdollisuus hyödyntää CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus Oy)
kehittämää tekoälyyn pohjautuvaa Rahtiapp/Careerbotia. Se on tarkoitettu
verkostoitumisen ja työnhaun palveluympäristöksi 3AMKkorkeakouluopinnoissa. 3AMK-ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat
hyödyntää tekoälysovellusta siten, että kirjautuvat sovellukseen verkkoosoitteessa https://dev-3amk.rahtiapp.fi/ (Career bot - Build your dream
career with 3AMK), ja rakentavat siellä oman osaamisprofiilin vanhan
CV:nsä ja 3AMK:ssa opiskeltujen kurssien pohjalta. 3AMKammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat tekoälysovelluksen
mahdollistamana luoda osaamisprofiileja esimerkiksi nykyisen
osaamisensa pohjalta ja pyrkiä näin löytämään itselleen unelmien
työpaikka.
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3AMK-tekoälypohjainen opintoavustajapalvelu
3AMK-toiminnan piirissä on hankittu 3AMK-yhteiskilpailutuksena Headai
Oy:ltä tekoälypohjainen opintoavustaja. Opiskelija voi halutessaan syöttää
henkilötietojaan web-lomakkeen avulla tekoälypohjaiseen
opintoavustajapalveluun: luoda sinne henkilöprofiilin.Tekoäly etsii hänelle
sopivia kursseja ja työpaikkoja. Opintoavustajapalveluun syötetyt
henkilötiedot sijaitsevat Headai Oy:n pilvipalvelimella Suomessa.
E-lomake-ohjelmisto
Osaan toteutuksia, kursseja, koulutuksia ja tapahtumia 3AMK-toiminnan
piirissä ilmoittaudutaan e-lomakkeella, josta tiedot siirretään
osallistujatietojen hallinnoimiseksi Exceliin sekä opintopisteytettyihin
kokonaisuuksiin liittyvien tietojen osalta Peppi-opintotietojärjestelmään.
Samoin mahdolliset toteutuksien ja koulutuksien ulkopuoliset luennoitsijat
ilmoittavat henkilötietonsa palkkionmaksua varten e-lomakkeella.
Zoom-verkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet,
palveluntarjoajana CSC Oy)
Yhteisten 3AMK-opintojaksojen ja yhteisten hankkeiden sisäisenä
viestintävälineenä voidaan käyttää Zoom -verkkokokoustyövälinettä.
Metropoliassa on käytössä Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for
Science - CSC:n Funet Miitti (Zoom)-palvelu. Palvelu on toteutettu
yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole
osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin
tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin
omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet
sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu
NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen
tietosuojasääntelyn vaatimukset.
Microsoft Teams -verkkokokoustyöväline
Yhteisten 3AMK-opintojaksojen ja yhteisten hankkeiden sisäisenä
viestintävälineenä voidaan käyttää Microsoft Teams verkkokokoustyövälinettä.
Microsoft for Education -pilvipalvelu (Office 365 palvelupaketti)
Opiskelijoilla ja toteutuksien opettajilla on mahdollisuus käyttää Microsoft
for Education -pilvipalvelun (Office 365 palvelupaketti) mahdollistamia
sähköisiä työvälineitä laaja-alaisesti opintojen suorittamisessa ja opetuksen
toteuttamisessa. Loppukäyttäjältä pyydetään erikseen lupa, ja
suostumuksenanto Metropolian opiskelijoilleen ja työntekijöilleen
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hankkiman pilvipalvelutyövälineistön käyttöön, ja tähän vaaditaan erikseen
loppukäyttäjältä myös käyttöehtojen hyväksyntä.
Google Suite for Education -pilvipalvelu
Opiskelijoilla ja toteutuksien opettajilla on mahdollisuus käyttää Google
Suite for Education -pilvipalvelun mahdollistamia sähköisiä työvälineitä
laaja-alaisesti opintojen suorittamisessa ja opetuksen toteuttamisessa.
Loppukäyttäjältä pyydetään erikseen lupa, ja suostumuksenanto
Metropolian opiskelijoilleen ja työntekijöilleen hankkiman
pilvipalvelutyövälineistön käyttöön, ja tähän vaaditaan erikseen
loppukäyttäjältä myös käyttöehtojen hyväksyntä.

Sähköpostijärjestelmä
3AMK-toiminnan piirissä tapahtuvaan muuhun viestintään ja tiedottamiseen
käytetään kunkin ammattikorkeakoulun hankkimaa Microsoft Outlook
Exchange -sähköpostijärjestelmää. Metropolian sähköpostijärjestelmä
toimii Metropolian omalla palvelimella Suomessa.
Kurssi- ja toteutuskohtaiset työvälineet
Lisäksi kunkin kurssin/toteutuksen opettajan on mahdollista kerää
opiskelijoistaan tietoja, jotka liittyvät opintojakson toteuttamiseen, vain
kyseisellä kurssilla tai toteutuksella käytettäviin työvälineisiin sekä
kurssisuoritusten arviointiin. Opetussuunnitelmatiedoissa on kuvattu ja/tai
opintojakson alussa opettaja kertoo tähän tarkoitukseen käyttämänsä
työvälineet, keräämänsä tiedot ja niiden määräaikaisen säilytysajan
perusteineen. Opettaja voi myös kertoa mahdollisen vaihtoehtoisen kurssin
toteutustavan, mikäli esimerkiksi tietyn työvälineen käyttö edellyttäisi
opiskelijoilta työvälineen käyttäjiksi rekisteröitymistä, ja kurssin kaikki
opiskelijat eivät ole suostuvaisia rekisteröitymään työvälineen käyttäjiksi.
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9 Tietojen
vastaanottajat
tai
vastaanottajar
yhmät sekä
säännönmuka
iset
luovutukset

3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisterin sisältämiin tietoihin
annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim.
teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen
huoltajalle) edellä kohdassa 8 luetelluissa järjestelmissä.
CSC Oy (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) ja Hakaluottamusverkoston tunnistautumisjärjestelmä
CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) hallinnoi Hakaluottamusverkostoa. Haka-luottamusverkostoa käytetään 3AMKkorkeakouluyhteisön yhteisissä, CSC:n tarjoamissa palveluissa opiskelijan
tunnistamiseen.
MediaMaisteri Oy ja yhteinen 3AMK Moodle-oppimisympäristö
(Digikampuspalvelu)
3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan mahdollistamiseksi käytetään yhteistä
sähköistä oppimisympäristöä, ns. 3AMK Moodlea. Haaga-Helian, Laurean
ja Metropolian opiskelijat voivat valita verkkokurssitoteutuksia ja
opintojaksoja yhteisestä sähköisestä oppimisympäristöstä verkkoosoitteesta: www.digikampus.fi . 3AMK-korkeakoulujen opettajat ja muu
henkilökunta voivat tehdä verkkokursseja ja sisältöjä Digikampuspalvelun
sähköiseen verkko-oppimisympäristöön.
CSC Oy (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) ja 3AMK tekoälysovellus
(Careerbot / Rahtiapp)
3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan piirissä 3AMK-opiskelijoilla on
mahdollisuus hyödyntää CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus Oy)
kehittämää tekoälyyn pohjautuvaa Rahtiapp/Careerbotia. Se on tarkoitettu
verkostoitumisen ja työnhaun palveluympäristöksi 3AMKkorkeakouluopinnoissa. 3AMK-ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat
hyödyntää tekoälysovellusta siten, että kirjautuvat sovellukseen verkkoosoitteessa https://dev-3amk.rahtiapp.fi/ (Career bot - Build your dream
career with 3AMK), ja rakentavat siellä oman osaamisprofiilin vanhan
CV:nsä ja 3AMK:ssa opiskeltujen kurssien pohjalta. 3AMKammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat tekoälysovelluksen
mahdollistamana luoda osaamisprofiileja esimerkiksi nykyisen
osaamisensa pohjalta ja pyrkiä näin löytämään itselleen unelmien
työpaikka.
Headai Oy ja 3AMK-tekoälypohjainen opintoavustajapalvelu
3AMK-toiminnan piirissä on hankittu 3AMK-yhteiskilpailutuksena Headai
Oy:ltä tekoälypohjainen opintoavustaja. Opiskelija voi halutessaan syöttää
henkilötietojaan web-lomakkeen avulla tekoälypohjaiseen

15(23)

opintoavustajapalveluun: luoda sinne henkilöprofiilin.Tekoäly etsii hänelle
sopivia kursseja ja työpaikkoja. Opintoavustajapalveluun syötetyt
henkilötiedot sijaitsevat Headai Oy:n pilvipalvelimella Suomessa.
Eduix Oy ja e-lomake-ohjelmisto
Osaan toteutuksia, kursseja, koulutuksia ja tapahtumia 3AMK-toiminnan
piirissä ilmoittaudutaan e-lomakkeella, josta tiedot siirretään
osallistujatietojen hallinnoimiseksi Exceliin sekä opintopisteytettyihin
kokonaisuuksiin liittyvien tietojen osalta Peppi-opintotietojärjestelmään.
Samoin mahdolliset toteutuksien ja koulutuksien ulkopuoliset luennoitsijat
ilmoittavat henkilötietonsa palkkionmaksua varten e-lomakkeella.
CSC Oy (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) ja Zoomverkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet, palveluntarjoajana
CSC Oy)
Yhteisten 3AMK-opintojaksojen ja yhteisten hankkeiden sisäisenä
viestintävälineenä voidaan käyttää Zoom -verkkokokoustyövälinettä.
Metropoliassa on käytössä Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for
Science - CSC:n Funet Miitti (Zoom)-palvelu. Palvelu on toteutettu
yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole
osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin
tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin
omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet
sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu
NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen
tietosuojasääntelyn vaatimukset.
Microsoft Corporation ja Microsoft Teams -verkkokokoustyöväline
Yhteisten 3AMK-opintojaksojen ja yhteisten hankkeiden sisäisenä
viestintävälineenä voidaan käyttää Microsoft Teams verkkokokoustyövälinettä.
Microsoft Corporation ja for Education -pilvipalvelu (Office 365
palvelupaketti)
Opiskelijoilla ja toteutuksien opettajilla on mahdollisuus käyttää Microsoft
for Education -pilvipalvelun (Office 365 palvelupaketti) mahdollistamia
sähköisiä työvälineitä laaja-alaisesti opintojen suorittamisessa ja opetuksen
toteuttamisessa. Loppukäyttäjältä pyydetään erikseen lupa, ja
suostumuksenanto Metropolian opiskelijoilleen ja työntekijöilleen
hankkiman pilvipalvelutyövälineistön käyttöön, ja tähän vaaditaan erikseen
loppukäyttäjältä myös käyttöehtojen hyväksyntä.
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Google LLC ja Google Suite for Education -pilvipalvelu
Opiskelijoilla ja toteutuksien opettajilla on mahdollisuus käyttää Google
Suite for Education -pilvipalvelun mahdollistamia sähköisiä työvälineitä
laaja-alaisesti opintojen suorittamisessa ja opetuksen toteuttamisessa.
Loppukäyttäjältä pyydetään erikseen lupa, ja suostumuksenanto
Metropolian opiskelijoilleen ja työntekijöilleen hankkiman
pilvipalvelutyövälineistön käyttöön, ja tähän vaaditaan erikseen
loppukäyttäjältä myös käyttöehtojen hyväksyntä.
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10 Tietojen
siirto EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
tai
kansainvälisii
n järjestöihin

3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisterin sisältämiä
henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai
kansainvälisiin järjestöihin.
Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta
välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen
harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on
Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICTpalveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen
toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.
Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva
kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella
suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual
Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa
laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.
Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron
turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.
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11
Henkilötietoje
n
säilyttämisaik
a

3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisteriin kerätyt ja rekisterin
piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä seuraavasti:
Opintopisteytetyt opintosuoritukset:
Opintopisteytetyt opintosuoritukset säilytetään pysyvästi. Ne tallennetaan
kunkin 3AMK-ammattikorkeakoulun Peppi-opintotietojärjestelmään, ja
VIRTA-tiedonsiirron kautta ne siirtyvät myös valtakunnalliseen VIRTAtietovarantoon pysyväissäilytykseen. Kaikkia opintopisteellisiä suorituksia
säätelee laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintotodistuksista.
Muut 3AMK-toiminnan henkilörekisterissä olevat tiedot:
Muita 3AMK-toiminnan henkilörekisterissä olevia tietoja ja niiden
säilyttämistä sääntelee pitkälti kansallisarkiston ammattikorkeakouluille
antama määräys, jossa asiaryhmittäin otetaan kantaa tietojen
määräaikaiseen säilyttämiseen tai pysyvään säilyttämiseen:
Ammattikorkeakoulujen tietojärjestelmien tietojen pysyvä säilytys
yksinomaan sähköisessä muodossa - määräys
Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava sääntely:
- Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”, 2016/679)
- Tietosuojalaki (1050/2018)
- Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
- Kansallisarkiston päätös säilytysajoista - AMK:ita koskeva päätös
(AL/20757/07.01.01.03.02/ 2016)
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12
Rekisteröidyn Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä,
käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi
oikeudet
oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä
oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada
niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuojaasetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden
kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.
A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 3AMKopetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisteriin hänestä on tallennettu.
Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön täyttämällä ns.
kotiammattikorkeakoulunsa julkisilla verkkosivuilla olevan rekisteröidyn
tietopyyntölomakkeen, kotiammattikorkeakoulunsa käytänteiden
mukaisesti. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava
henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla. Mikäli rekisteröidyn pyyntö koskee
useampaa yhteisrekisterinpitäjää, rekisteröidyn ns. kotiammattikorkeakoulu
välittää pyynnön muille yhteisrekisterinpitäjille ilman aiheetonta viivytystä.
Rekisteröidyn kotiammattikorkeakoulu koordinoi sitä, että rekisteröity saa
pyyntöönsä yhdessä koostetun vastauksen kuukauden kuluttua pyynnön
vastaanottamisesta.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä 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;
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröity voi tehdä tietojen oikaisupyynnön tai käsittelyn
rajoittamispyynnön täyttämällä ns. kotiammattikorkeakoulunsa julkisilla
verkkosivuilla olevan rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen,
kotiammattikorkeakoulunsa käytänteiden mukaisesti. Pyynnön esittämisen
yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla
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tavalla. Mikäli rekisteröidyn pyyntö koskee useampaa
yhteisrekisterinpitäjää, rekisteröidyn ns. kotiammattikorkeakoulu välittää
pyynnön muille yhteisrekisterinpitäjille ilman aiheetonta viivytystä.
C. Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua
3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisteristä 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.

Rekisteröity voi tehdä pyynnön täyttämällä ns. kotiammattikorkeakoulunsa
julkisilla verkkosivuilla olevan rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen,
kotiammattikorkeakoulunsa käytänteiden mukaisesti. Pyynnön esittämisen
yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla
tavalla. Mikäli rekisteröidyn pyyntö koskee useampaa
yhteisrekisterinpitäjää, rekisteröidyn ns. kotiammattikorkeakoulu välittää
pyynnön muille yhteisrekisterinpitäjille ilman aiheetonta viivytystä.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Ei sovellu.
E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman
kohteeksi
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuojaasetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman
kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturvaasioiden 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 EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus
vastustamisoi vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6
keus

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
siten, että rekisteröity täyttää ns. kotiammattikorkeakoulunsa julkisilla
verkkosivuilla olevan rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen,
kotiammattikorkeakoulunsa käytänteiden mukaisesti. Pyynnön esittämisen
yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla
tavalla. Mikäli rekisteröidyn pyyntö koskee useampaa
yhteisrekisterinpitäjää, rekisteröidyn ns. kotiammattikorkeakoulu välittää
pyynnön muille yhteisrekisterinpitäjille ilman aiheetonta viivytystä.

14 Oikeus
peruuttaa
suostumus
15 Oikeus
tehdä valitus
valvontaviran
omaiselle

Ei sovellu tämän henkilörekisterin osalta.

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: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Kirjaamo: + 358 29 566 6768
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
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16 Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla
rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä 3AMK-ammattikorkeakouluissa
pyritään suojaamaan:
•

3AMK-ammattikorkeakoulun ja sen järjestelmätoimittajien kanssa on
sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on
asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.

•

3AMK-ammattikorkeakoulun työntekijät ja muut henkilöt ovat
sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

•

Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat
rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen
säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat
ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.

•

3AMK-ammattikorkeakoulun henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä
henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan
tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän
tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

•

3AMK-ammattikorkeakoulu on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet
tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten,
että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan
työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn
kannalta tarpeelliset henkilöt.

•

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain
ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on
oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden
asianmukaisen koulutuksen.

•

Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu
järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan
käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy
henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on
hänelle ammattikorkeakoulussa myönnetty.

•

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja
fyysisesti.
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•

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

17 Onko
henkilötietoje
n 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)

ammattikorkeakoulun opiskelijan ei ole pakko hyödyntää
3AMK-opinto-ja kurssitarjontaa tai ns. ristiin opiskelu -mahdollisuutta

18
Automaattine
n
päätöksentek
o ja profilointi

3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisterin ja sen sisältämiä
tietoja ei lähtökohtaisesti käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä
profilointiin.

3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisterin sisältämien tietojen
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.
- 3AMK-opetus- ja opiskelutoiminnan henkilörekisteri on vapaaehtoiseen
liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan 3AMKliittouman yhteistyötä nimenomaan oppimistoiminnan ja ns. ristiin opiskelun
myötä
- Kenenkään

- Kenenkään

ammattikorkeakoulun opettajan/työntekijän ei ole pakko laatia
materiaalia 3AMK-opinto-ja kurssitarjontaan (vapaaehtoisuuteen perustuen
valitaan opettajat, jotka haluavat tuottaa opetusmateriaalia esim. 3AMK
Moodle -verkko-oppimisympäristöön tai opettaa opiskelijoita ns. ristiin
opiskelu -hengessä yli organisaatiorajojen)
- Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti opiskelijalta
(rekisteröidyltä) itseltään

3AMK-ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat hyödyntää 3AMK-opetusja opiskelutoiminnan piirissä siihen kehitettyä tekoälysovellusta
vapaaehtoisuuteensa perustuen. 3AMK-ammattikorkeakoulujen opiskelijat
voivat tekoälysovelluksen mahdollistamana luoda osaamisprofiileja
esimerkiksi nykyisen osaamisensa pohjalta ja pyrkiä näin löytämään
itselleen unelmien työpaikka. Tähän toimintaan voi liittyä profilointia.

