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Henkilörekisterin tiedot  

1. Rekisterin nimi 

Työssä vakavaa vaaraa tai sairautta aiheuttaville biologisille tekijöille altistuneiden 

opiskelijoiden luettelointi Tredussa  

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on pidettävä luetteloa niistä työntekijöistä, jotka ovat 

altistuneet työssä vakavaa vaaraa tai sairautta aiheuttaville biologisille tekijöille ja voidaan 

todeta, että altistuminen on tapahtunut nimenomaan työssä. Tätä lakia sovelletaan 2 §:ssä 

tarkoitetun lisäksi myös oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä ja 

työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistuvan henkilön työhön. Tämä velvollisuus koskee 

vaaraluokkaan 3 ja 4 luokiteltuja biologisia tekijöitä. Koronavirus kuuluu luokkaan 3. 

Tredussa tulee olla tiedot jokaisesta opiskelijasta, joka on määrätty karanteeniin työsalien 

oppimisympäristöissä opiskelijan opiskelun tai työelämässä oppimisen aikana tapahtuneen 

altistuksen vuoksi: Nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, kieli, osoite, puhelinnumero, tutkintoala 

ja ryhmätunnus, altistumistekijä, altistumisen ajankohta, toimipiste tai työpaikka jossa 

altistuminen on tapahtunut, miten altistuminen on tapahtunut ja onko altistunut sairastunut.  

 

Tietoa on säilytettävä 10 vuotta Donna dokumentinhallintajärjestelmässä.  

Tieto kerätään taannehtivasti 1.3.2020 lähtien.  

3. Rekisterinpitäjä 

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 

opintoasiainjohtaja Merja Sarvala 

Tampereen kaupunki,  

PL 487, 33101 Tampere  

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde) 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html


   2 (4) 

 TIETOSUOJASELOSTE 

Rekisterinpitäjän informointi  

rekisteröidylle 

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,   

(2016/679), artiklat 13 ja 14 

  

 

 

 

 

 
 

 

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Eerik Laulajainen, turvallisuuspäällikkö 

Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto 

PL 217, 33101 Tampere 

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde) 

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

 Ei  

 Kyllä 

tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä  

      

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus  

A) 

 Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö  

Mikä?        

 Lakisääteinen velvoite 

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö Työturvallisuuslaki 40 a § (14.12.2017/927) 

 Suostumus 

 Sopimuksen täytäntöönpano 

 

B) 

 Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri  

 Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 

C) 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien 

 Ei 
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 Kyllä 

Mihin?       

 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä 

Nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, kieli, osoite, puhelinnumero, tutkintoala ja ryhmätunnus.  

 

9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 

e-lomake 

10. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 

 Ei 

 Kyllä 

11. Rekisterin tietolähteet 

Ilmoituksen tekijä 

12. Tietojen suojaamisen periaatteet 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-

suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot 

on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä 

hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen 

käyttöoikeudet saadessaan.  

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 

Tietojen säännönmukainen luovutus 

 Ei 

 Kyllä 

Minne?        

Tietojen luovutuksen peruste 
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Työsuojeluviranomaisella, opiskeluterveydenhuollolla, kunnan tartuntataudeista vastaavalla 

lääkärillä, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä ja 

työsuojeluyhteistoimintahenkilöstöllä on oikeus saada luettelo nähtäväkseen. Opiskelijalla on 

oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat tiedot luettelosta. 

14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai 

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 

 Ei 

 Kyllä  

Minne?        

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit 

Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti 

16. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät tästä internet 

osoitteesta: www.tampere.fi/tietosuojaselosteet sekä kaupungin Kirjaamosta. 

 

 

 

 

http://www.tampere.fi/tietosuojaselosteet

