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Tämä on SASKY koulutuskuntayhtymän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12- 

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

Laadittu 25.5.2018, päivitetty 17.9.2019 

 
1. Rekisteri 
 
Opiskelija- ja opintotietojen hallintarekisteri Hellewi 

 
2. Rekisterinpitäjä 
 

SASKY koulutuskuntayhtymä 

Ratakatu 36 

38210 Sastamala 

Sähköposti: kirjaamo@sasky.fi 

 
3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt 
 
Olli Ruohomäki 
Puhelin: 044 580 0522 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sasky.fi 
 
Tietosuojavastaava 

Ritva Lahtinen 

Puhelin: 040 181 9092 

tietosuoja@sasky.fi 

 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 

Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen 

oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat Petäjä-opiston asiakkaita ja 

henkilöstöä. 

 

Rekisterissä olevat opiskelijoita koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä (Laki 

vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632), jotta opiskelijat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä 

kursseille opiskelijoiksi ja jotta kurssimaksut kohdentuvat oikein. Jos opiskelija on alaikäinen, 

rekisteriin tallennetaan opiskelijan huoltajan tiedot, jotta laskutus voidaan kohdentaa oikein. 

Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskunsa esim. työnantajalle, voi hän ilmoittaa työnantajan 

tiedot laskun lähettämistä varten. 

 

Rekisterissä olevat opettajia koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta opettajat 

saadaan riittävän tarkasti yksilöityä palkanmaksua varten. 

 

Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia 

tietoja. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
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5. Tietosisältö 
Kerättävä tieto Opiskelija Huoltaja Henkilöstö 

Nimi x x x 

Osoite x x x 

Henkilötunnus x x x 

Puhelinnumero x x x 

Sähköpostiosoite x x x 

Sukupuoli x   

Äidinkieli x   

Kotikunta x   

Oppilaitos, ryhmä/luokka x   

Kurssivalinnat x   

Pääasiallinen toiminta  x   

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Rekisterin tiedot kerätään asianosaisilta kurssille tai opettajaksi kirjautumisen yhteydessä. 

 
 

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 EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.  

 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Järjestelmän palvelimet säilytetään lukituissa tiloissa. Järjestelmään pääsy on vain suojatulla 
verkkoyhteydellä. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. 
Käyttöoikeudet päättyvät henkilön siirryttyä pois ko. tehtävistä. 
 
Arkaluonteisten tietojen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 
Kurssinhallintajärjestelmän rekisteritiedot ovat osin salassapidettäviä, esim. opiskelijoiden 
sanalliset arvioinnit sekä yhteystiedot, jos on pyydetty salassa pitoa. 

 
A Manuaalinen aineisto 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa huoneessa tai lukollisessa kaapissa. 
 
B Tietojärjestelmät ja tietojen suojauksen periaatteet 
Ohjelman pääkäyttäjät antavat käyttäjätunnukset ja määrittävät käyttöoikeudet. Kaikilla 
käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset ja salasana. Ohjelman käyttäjätunnuksia annettaessa 
voidaan määrittää kullekin käyttäjälle tämän työtehtävän mukaiset, tarvittavat  
käyttöoikeudet, jolloin henkilötiedot näkyvät mahdollisimman harvoilla. Tietojen syöttöoikeus on 
pääkäyttäjillä, sihteereillä ja opettajilla.  
 
Rekisteriasioita hoitavia henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
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9. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on 
- tietojensa tarkastusoikeus 
- oikeus tiedon korjaamiseen tai poistamiseen 
- oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä 
- oikeus tehdä valitus 
 
Oikeuksien toteuttamiseksi rekisteröity voi toimittaa asiaa koskevan kirjallisen pyynnön 
tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@sasky.fi). Pyynnön yhteydessä rekisteröidyn 
henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.  
 
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. 
https://tietosuoja.fi/etusivu 

 

Lisätietoa: sasky.fi/tietosuoja 
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