
Tietosuojaseloste AHJO osaamisympäristöstä  

Metsähallituksessa käytetään AHJO-osaamisympäristöä urakointi- ja työtehtäviin liittyvien 
osaamiskokonaisuuksien opiskeluun sekä sen ohjaukseen, seuraamiseen ja arviointiin, johon kukin 
käyttäjä kirjautuu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjät eli rekisteröidyt 
ovat Metsähallituksen oman organisaation työntekijöitä taikka Metsähallituksen 
sopimuskumppaneiden työntekijöitä ja muita edustajia.  

Henkilötietojen kerääminen  

Ahjossa käsiteltävät henkilötiedot saadaan suoraan käyttäjältä, joka syöttää pyydetyt tiedot 
järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitävät henkilötiedot ovat nimi, edustettu 
yritys, asema yrityksessä (yrittäjä/työntekijä) ja sähköpostiosoite. Näihin tietoihin täydentyvät 
käyttäjälle lisätyt koulutusmateriaalit ja niiden suorittamisesta kertyvä tieto sekä edustetun 
yrityksen tiedot.  

Henkilötietojen käsittely ja luovutus  

Henkilötietojen käsittely perustuu Metsähallituksen oikeutettuun etuun ja velvollisuuteen tarjota 
ohjeita ja koulutusta oman organisaationsa sekä sopimuskumppaneidensa henkilöstölle. 
Metsähallituksella on lisäksi oikeus ja velvollisuus valvoa mainittujen ohjeiden noudattamista ja 
seurata koulutussuorituksia. Järjestelmästä kertyvää tietoa (koulutusjaksojen suorittamisen 
tilanteesta) seurataan Metsähallituksen toimesta sekä kunkin edustetun sopimuskumppanin 
yhteyshenkilön toimesta. Sopimuskumppaneiden yhteyshenkilöt näkevät vain oman yrityksensä 
henkilöstön suoritukset.  

Palveluntarjoaja tuottaa Ahjo-järjestelmän Metsähallitukselle niin sanottuna Software as a Service 
(SaaS) mallina, missä tietoja ei käsitellä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja 
käsittelevät edellä mainittujen lisäksi vain järjestelmän ylläpitäjät, joiden käsittelytoimista sekä 
oikeuksista ja velvoitteista Metsähallitus on kirjallisesti sopinut. Muutoin käyttäjien henkilötietoja ei 
siirretä tai luovuteta kenellekään kolmansille tahoille.  

Henkilötietojen suojaus  

Ahjo-järjestelmän suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja 
ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia. Järjestelmän käyttö on rajattu 
käyttöoikeuksilla vain tietoja työssään tarvitseville henkilöille.  

Henkilötietojen säilytys  

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään kunkin sopimuskauden ajan (tyypilliset vaihteluvälit ovat 3 
kuukautta - 3 vuotta) ja kun sopimuksen päättymisestä on kulunut yksi vuosi ja yksi kuukausi, ne 
poistetaan. Kun henkilön käyttöoikeus poistetaan, poistuvat samalla myös kaikki hänen 
suoritustietonsa eikä niitä voida tämän jälkeen palauttaa.  

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää 
epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen 
paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista.  

 



Rekisterinpitäjän yhteystiedot  

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksiin vastaa ensisijaisesti Ahjo -
osaamisympäristön rekisterivastuuhenkilö Eino Piri (eino.piri@metsa.fi, 0206394464) sekä  

Metsähallituksen tietosuojavastaava on Janne Kiiskinen. Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan 
yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjään: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 
Vantaa tai vaihtoehtoisesti tietosuoja@metsa.fi osoitteeseen. 


