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TIETOSUOJASELOSTE EEPOS 

 
Tämä on SASKY koulutuskuntayhtymän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 

12- 22, 30 ja 34 artikla) mukainen asiakirja rekisteröidyn informoimiseksi. Tämä 

tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 

Laadittu 1.9.2017. Viimeisin muutos 20.1.2020 

 
1. Rekisterinpitäjä 
 

SASKY koulutuskuntayhtymä 

Ratakatu 36 

38210 Sastamala 

Sähköposti: kirjaamo@sasky.fi 

 
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt 
 
Raisa Rasku 
Ylä-satakunnan musiikkiopisto 
p. 050 306 7887 
etunimi.sukunimi@sasky.fi 
 
Tietosuojavastaava: 

Ritva Lahtinen 

Puhelin: 040 181 9092 

tietosuoja@sasky.fi 

 

 
3. Rekisterin nimi 

 

Eepos, musiikkiopiston hakija- ja opiskelijarekisteri 

 
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on laki 

taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633. 

 

Rekisteriä ylläpidetään Eepos-oppilaitoshallinta palvelussa. Eepos-oppilaitoshallinta on 

taiteen perusopetukseen suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä, jolla hallinnoimme 

oppilaiden, vanhempien ja opettajien tietoja sekä opetustoiminnan organisointia. Palveluun 

on käyttöoikeus ainoastaan oppilaitoksen hallinnon henkilökunnalla sekä opettajilla. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on opetustoiminnan järjestäminen. Rekisteriä käytetään 

opetustoimen järjestämiselle välttämättömien sekä toiminnassa syntyvien tietojen hallintaan. 

Rekisteriin tallennetaan oppilaiden opetusta, opetusjärjestelyitä ja oppimistuloksia koskevia 

tietoja. 
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Musiikkiopiston hakijarekisteriin kerätään tiedot hakijan yksilöimiseksi ja yhteydenottoa 

varten. 

 

Oppilaitoksen hallinto käsittelee oppilaiden opiskelutietoja. Oppilaiden henkilötietoja 

käsitellään ainoastaan tarvittaessa rekisterin eheyden ylläpitämiseksi.  

 

Oppilaitoksen opettaja käsittelee vain niiden oppilaiden tietoja jotka liittyvät oleellisesti 

opettajan silloiseen opetustehtävään. Opettajien käytössä ei ole oppilaiden tai vanhempien 

tarkkoja henkilö- tai osoitetietoja. 

 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

 

5. Tietosisältö 

 
Rekisteriin kerätään henkilötiedot; oppilaan suku- ja etunimet, henkilötunnus, osoite, 

puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä alaikäisten oppilaiden huoltajan / huoltajien 

yhteystiedot. 

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Hakijoista ne tiedot, jotka hakija itse ilmoittaa verkko-sivustoa käyttäessään.  

 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

 

Tietoja luovutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja tilastokeskukselle. 

Käyttäjätunnushallintaa varten siirretään tarvittavat tiedot AD-järjestelmiin. Nimi, osoite ja 

henkilötunnus siirretään taloushallinnon järjestelmiin laskutusta ja palkanmaksua varten. 

Perintätapauksissa tiedot luovutetaan perintätoimistolle. 

 

Tietoja ei luovuteta muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 
8. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Oppilaitos on velvollinen säilyttämään oppilasrekisterin opiskelutiedot sekä oppilaan ja 

vanhemman henkilötiedot pysyvästi oppilasrekisterissä. Kaikkien rekisterien ja fyysisten 

dokumenttien sekä kopioiden säilytysaikoihin sovelletaan arkistointilakia (Arkistolaki 

23.9.1994/831). Säilytysaika mahdollistaa opintojen tilapäisen keskeytymisen ja uudelleen 

aloittamisen ilman, että oppilastietohistoria häviää. Säilytysaika mahdollistaa myös oppilaan 

osallistumistodistuksen kirjoittamisen opintojen päättymisen jälkeen. 

 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 

tiedot suojataan asianmukaisesti.  

 

Tietojen selailuoikeutta on rajoitettu määrittelemällä käyttäjäoikeudet käyttäjäkohtaisesti. 

Rekisteristä tulostetaan vaaditut ja muut tarpeelliset tulosteet, jotka sisältävät asianosaisten 
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nimet ja asian laatua koskevat tiedot ottaen huomioon salassapitovelvoitteet. Rekisteristä 

saatuja tietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 

digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että 

tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden 

kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, 

joiden työnkuvaan se kuuluu. Myös työasemiin kohdistuvasta tietoturvasta huolehditaan 

asianmukaisesti. 

 

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu palvelujen 

toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä 

tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi. 

 
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 

Tarkastusoikeus 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa 

ja saada niistä kopiot itselleen. Tarkastuspyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle kirjallista 

lomaketta käyttäen (sasky.fi/tietosuoja). Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta 

kerran lukuvuoden aikana toteutettuna. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. 

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain poikkeustapauksessa. Rekisteröidyn 

henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa tarkistetaan ennen tietojen antamista.  

 

Oikeus tiedon korjaamiseen tai poistamiseen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen 

kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-

aloitteisesti. 

 

Tieto voidaan korjata tai poistaa myös rekisteröidyn vaatimuksesta. Pyyntö tiedon 

korjaamiseen tai poistamiseen tehdään kirjallista lomaketta käyttäen (sasky.fi/tietosuoja) ja 

osoitetaan tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja 

tarvittaessa tarkastetaan. Otathan huomioon, että emme voi poistaa sinua koskevia 

henkilötietoja, jos tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen 

velvoitteeseen. 

 

Rajoittamis- ja vastustamisoikeus 

Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista 

rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Aina kun 

tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa 

sinua koskevien tietojen käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi 

jos voimme perustellusti osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja 

perusteltu syy. Syyn pitää olla riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut, 

oikeudet ja vapaudet. Mikäli tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi 

tai puolustamiseksi, tietojen käsittelyä on sallittua jatkaa. 
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Valitusoikeus 

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle 

henkilötietojesi käsittelystä osoitteeseen https://tietosuoja.fi/etusivu (Tietosuojavaltuutetun 

toimisto, PL 800, 00521 Helsinki).  
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