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Henkilörekisterin tiedot 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Hämeenlinnan kaupunki / Konsernipalvelut 
 

2. Rekisteristä vastaava viranhaltija ja yhteystiedot 
Talousjohtaja Jussi Oksa 
03 621 2323 
jussi.oksa@hameenlinna.fi  
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
Hankintapäällikkö Aapo Korte 
03 621 2670 
aapo.korte@hameenlinna.fi 
 
hankinnat@hameenlinna.fi 
 
tietosuojavastaava@hameenlinna.fi  
 

4. Rekisterin nimi  
Hankinnat-rekisteri 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kilpailutusprosessin läpivienti hankinnan valmistelusta 
tarjouskilpailun kautta hankintasopimuksen tekemiseen ja sen hallinnointiin. 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa tarjoajien ja ehdokkaiden osallistuminen 
Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuihin ja muiden kaupungin hankinnoista kiinnostuneiden 
tahojen tutustuminen Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuihin sekä mahdollistaa 
Hämeenlinnan kaupungin nimetyille käyttäjille tarjouskilpailuihin liittyvien järjestelmien 
käyttäminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myös varmistaa tarjoajien ja ehdokkaiden 
kelpoisuus ja soveltuvuus toimia kaupungin sopimustoimittajana, esimerkiksi viranomaisrekisterien 
ja pakotelistatarkastusten avulla sekä hyödyntämällä palveluja ja järjestelmiä, joilla voidaan mm. 
todentaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja taloudellinen tilanne. 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa hankintasopimusten laatiminen ja hallinnointi 
sekä mahdollistaa Hämeenlinnan kaupungin nimetyille käyttäjille hankintasopimuksiin liittyvien 
järjestelmien käyttäminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myös mahdollistaa 
hankintasopimusten sekä niihin liittyvien muutossopimusten, neuvottelumuistioiden, yms. 
sähköinen allekirjoittaminen. 
 
 



Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tietopyyntöjen ja markkinakartoitusten osalta on saada tietoa 
valmistelussa olevista hankinnoista kiinnostuneista yrityksistä ja muista tahoista, kuten 
yhdistyksistä, sekä kartoittaa markkinoita. Tietojen avulla toimijoita voidaan kutsua mukaan 
hankinnan valmisteluun, esimerkiksi infotilaisuuden ja vuoropuheluiden muodossa. 
 
Kaupungin hankinnoille on olemassa lakiin perustuva oikeus. Keskeisimmät hankintoihin liittyvät 
lait ovat Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), Laki vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) sekä Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
(621/1999). 
 

6. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennetaan tarjouskilpailuista kiinnostuneiden ja niihin osallistuneiden tahojen osalta 
seuraavat henkilötiedot: 

• Nimi 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

• Kelpoisuuden ja soveltuvuuden osalta myös syntymäaika, kotikunta, sukupuoli ja 
kansalaisuus 

• Mahdolliset muut tarjouskilpailuun osallistuneen tahon antamat henkilötiedot, kuten 
palvelun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden ansioluettelot 

 
Rekisteriin tallennetaan sopimustoimittajien osalta seuraavat henkilötiedot: 

• Nimi 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

• Kelpoisuuden ja soveltuvuuden osalta myös syntymäaika, kotikunta, sukupuoli ja 
kansalaisuus 

• Mahdolliset muut hankintasopimuksessa tai sen liitteissä olevat henkilötiedot, kuten 
palvelun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden ansioluettelot 

 
Rekisteriin tallennetaan järjestelmien käyttäjien ja allekirjoittajien osalta seuraavat henkilötiedot: 

• Nimi 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 
 
Rekisteriin tallennetaan tietopyyntöjen ja markkinakartoitusten osalta hankintakohtaisesti 
hankinnasta kiinnostuneiden tahojen osalta seuraavat henkilötiedot: 

• Nimi 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

• Mahdolliset muut hankinnasta kiinnostuneen tahon antamat henkilötiedot 
 

7. Henkilötietojen tietolähteet 
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kelpoisuuden ja soveltuvuuden osalta tiedot saadaan 
lisäksi viranomaisrekistereistä, kuten kaupparekisteristä, sekä muista palveluista ja järjestelmistä, 
kuten Suomen Tunnistetieto Oy:n pakotelistatarkastus, Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -
raportit ja Suomen Asiakastieto Oy:n raportit. 
 
 
 



8. Henkilötietojen vastaanottajat 
Henkilötietoja käsittelevät ne kaupungin työntekijät, joilla työtehtäviensä puolesta on oikeus 
käsitellä tarjouskilpailuihin ja hankintasopimuksiin liittyviä asiakirjoja. Lisäksi henkilötietoja voi 
käsitellä tarjouskilpailu-/sopimuskohtaisesti ulkopuolinen konsultti. Lain perusteella tietoja voidaan 
tarjouskilpailu-/sopimuskohtaisesti luovuttaa kolmannelle osapuolelle. 
 
Asiakirjat siirretään Opus-asianhallintajärjestelmään (pois lukien vastaukset tietopyyntöihin ja 
markkinakartoituksiin). 
 

9. Rekisterissä olevien tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Ei siirretä.  
 

10. Rekisterin suojaukset periaatteet ja ylläpitojärjestelmä 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
tiedonohjaussuunnitelmalla sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti 
tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. 
Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
 
Keskeiset ylläpitojärjestelmät ovat Cloudia Oy:n Cloudia Kilpailutus ja Cloudia Oy:n Cloudia 
Sopimus. 
Cloudia Oy:n tietosuojaseloste  
 
Hankintojen suunnittelussa ylläpitojärjestelmä on lisäksi Vaikuta-työkalu. 
 
Muita ylläpitojärjestelmiä ovat viranomaisrekisterit sekä Suomen Tunnistetieto Oy:n 
pakotelistatarkastus, Vastuu Group Oy:n palvelu ja Suomen Asiakastieto Oy:n palvelu. Lisäksi osaan 
sähköisistä allekirjoituksista käytetään SignSpace-palvelua. 
 
Ylläpitojärjestelmä vastausten tietopyyntöihin ja markkinakartoituksiin osalta on 
hankintapalveluiden verkkolevyasema. 

 
11. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. 
 

12. Rekisteröidyn yleiset oikeudet 
Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, ja mitä tietoja sinusta on tallennettu 
rekistereihin. Jos tiedoissasi on virheitä, sinulla on oikeus vaatia niiden oikaisemista tai 
täydentämistä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia tarpeettomien henkilötietojesi poistamista. 
Kuitenkaan siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyn peruste on lakisääteinen tehtävä, tietoja ei 
voida poistaa eikä siirtää järjestelmästä toiseen. 
 
Rekisteröidyn oikeudet ja niihin liittyvät lisätiedot 
 

13. Muut mahdolliset rekisteröidyn oikeudet 
• Oikeus tietojen poistamiseen rekisteristä 
• Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista  
• Vastustamisoikeus  
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  
 
 
 

https://cloudia.com/fi/yksityisyydensuoja/
https://vaikuta.fi/
https://doks.fi/
https://www.vastuugroup.fi/
https://www.asiakastieto.fi/
https://site.signspace.com/fi/
https://www.hameenlinna.fi/hallinto-ja-talous/tietoa-hameenlinnasta/tietosuoja-ja-oikeudet/tarkastuspyynto-ja-oikaisuvaatimus/


Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä, voit saattaa asian 
valvontaviranomaisen käsiteltäväksi: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, 00531 Helsinki 
029 566 6700 
 


