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1. Rekisterin nimi 

 

Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän 
henkilötietokanta (Hellewi) 

 
2. Rekisterinpitäjä 
  

 
Tuusulan kunnan Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä 
Tuusulan kunnan Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

 
3. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö (rekisterinpitäjän 
edustaja) 

 
Nimi ja tehtävänimike 
Timo Rusanen, Tuusulan Opiston rehtori 
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö 

 
 
Yhteystiedot:   
timo.rusanen@tuusula.fi, 040 314 3414 
risto.kanerva@tuusula.fi, 040 314 2220 

 
4. Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö 

 
Nimi ja tehtävänimike: 
Heidi Pajamäki, Tuusulan Opiston opistosihteeri 
Helena Rouhiainen, Tuusulan Opiston opistosihteeri 
Sami Liehu, liikunnansuunnittelija, vapaa-aikapalvelut ja Tuusulan Opisto  

 
 
Yhteystiedot: 
heidi.pajamäki@tuusula.fi, 040 314 3415 
helena.rouhiainen@tuusula.fi, 040 314 3418 
sami.liehu@tuusula.fi, 040 314 2222  

 
5. Tietosuojavastaava 

 

tietoturva@tuusula.fi 
040 318 2753 
Tietosuojavastaava  
Tuusulan kunta 
PL 60 
04301 Tuusula 
 

  
6. Henkilötietojen käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 

LAKIPERUSTEET: 
Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen 
oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia 
käsiteltävissä asioissa, jotka rekisteröidään järjestelmään. 
Rekisterissä olevat opettajia tai ryhmän vetäjiä koskevat tiedot ovat 
viranomaiselle välttämättömiä, jotta heidät saadaan riittävän tarkasti yksilöityä 
palkantilauksia varten. 



Rekisterissä olevat ryhmien osallistujia koskevat tiedot ovat viranomaiselle 
välttämättömiä, jotta osallistujat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä 
kursseille/ryhmiin ja jotta osallistumismaksut kohdentuvat oikein. 
Jos osallistuja on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan huoltajan tiedot, jotta 
laskutus voidaan kohdentaa oikein. Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskunsa 
esim. työnantajalle, voi hän ilmoittaa työnantajan tiedot laskun lähettämistä 
varten. 
Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta 
tarpeellisia tietoja. Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, 
valtionhallinnon ja kaupungin viranomaisten edellyttämien tilastotietojen 
tuottamista varten. 
 

 

7. Rekisterin tietosisältö 
(kuvaus rekisteröityjen 
ryhmistä ja henkilötieto-
ryhmistä) 
 
 

 
Sukunimi ja kutsumanimi pakolliset. 
Henkilötunnus opettajille pakollinen. 
Henkilötunnus ryhmän osallistujalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja 
laskutusta varten. 
Mikäli osallistuja on alaikäinen, huoltajan henkilötunnus on pakollinen. 
Osoite tai huoltajan osoite postitusta varten pakollinen. 
Kotikunta tilastointia varten. 
Puhelinnumero pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten. 
Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten. 
Lisäksi opistoilla: 
Tutkinto tilastointia varten (OPH). 
Pääasiallinen toiminta tilastointia varten (OPH). 
Äidinkieli tilastointia varten pakollinen (OPH). 
Sukupuoli tilastointia varten pakollinen (OPH). 
 
Salassa pidettävien tietojen osalta kyseessä on erityisten henkilötietoryhmien 
tietojen käsittely: 
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 
- Tietosuojalaki 1050/2018  
 
 

 

8. Tietojen säilytysajat   
 
 
 

 
Opiskelijarekisterit, -kortistot ja -luettelot, rekisteröitymistiedot, 
ilmoittautumislomakkeet tai vastaavat opiskelijan henkilötiedot sekä kursseille 
osallistumistiedot ja mahdolliset arviointitiedot säilytetään 10 vuotta. 
 
Tutkintoon ja todistukseen johtavien opintojen tiedot sekä osallistujien 
mahdollisesti antamat tietojenkäsittelyluvat säilytetään pysyvästi. 
 

 

9. Säännönmukaiset 
tietolähteet ja tietojen 
luovutukset 
 
 
 

Kurssien/ryhmien osallistujien tietoja ylläpidetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla 
kurssille/ryhmään kirjautumisen yhteydessä. 
Opettajan tiedot saadaan opettajalta kurssin/ryhmän opettajaksi/vetäjäksi 
palkkaamisen yhteydessä. 
 
-Tietoja saadaan vain henkilöiltä itseltään tai hänen edustajaltaan 
-OPH:lle tietoja luovutetaan tilastointia varten yksilöimättömänä. Tilastointia 
varten luovutetuista tiedoista ei voi päätellä henkilöä. 
-OPH:lle luovutetaan henkilötietoja Koski-palvelun käyttöä varten. Tällöinkin 
tietoja luovutetaan vain ja ainoastaan asiakkaan erillisestä pyynnöstä. 
 
Tietoja ei luovuteta EU-tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

10. Rekisterin 
 
Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan palveluntarjoajan sisäiseen 



ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 
 
 

viranomaiskäyttöön, johon käyttäjille määritellään käyttäjäryhmäkohtaiset 
(hallinto, päätoimiset opettajat, tuntiopettajat ja ilmoittautumisten 
vastaanottajat) käyttöoikeudet. 
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle 
on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. 
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä. 
Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain atk-
henkilöstöllä. 
Tietokoneet, joilla järjestelmää käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa. 
Palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista 
säännöllisesti. 
Palvelintila että järjestelmä on tietoturva-auditoitu kolmannen osapuolen 
toimesta. 
 
 

 

11. Rekisteröidyn oikeus 
saada pääsy tietoihin (artikla 
15) 

 

 
Asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, artikla 15) mukainen oikeus 
tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tietokannassa. Rekisteröity henkilö voi 
esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti kirjallisella 
lomakkeella rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan 
kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, 
joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on 
toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää 
useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin 
perustuvan kohtuullisen maksun. 
 
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava 
mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita 
oikeussuojakeinoja. 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja 
kaikki 15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.  
 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, 
erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko  
 

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien 
toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat 
hallinnolliset kustannukset; tai  

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa 
rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai 
kohtuuttomuus. 

 
 

12. Oikeus tiedon 
oikaisemiseen (artikla 16) 
 
 
 

 

 
Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan kurssille/ryhmään ilmoittautumisen 
tai työsuhteen alkamisen yhteydessä. Rekisteröity voi esittää virheellisen tiedon 
oikaisupyynnön palveluntarjoajalle henkilökohtaisesti kirjallisella lomakkeella. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen 
huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada 



puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen 
on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne 
syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
 

 

13. Muut oikeudet 
 

 
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoituksessa. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka 
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 
Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679 artikla 77). 
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot 
 
Osoite: PL 800, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 16670 
http://www.tietosuoja.fi/fi/ 
 
 

 
 
Rekisteröidyn informointi 
 
Rekisterin tietokannassa oleville ilmoitetaan suullisesti tai kirjallisesti siitä, että häntä koskevat nimi- ja 
yhteystiedot on rekisteröity järjestelmään ja että järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävillä 
palveluntarjoajan toimistoissa ja www-sivuilla. 
 
Rekisterihallinto 
Tuusulan kunnan Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä Tuusulan kunnan Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
käyttävät rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. 

http://www.tietosuoja.fi/fi/

