
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu  |  PL 75  |  60101 Seinäjoki  |  info@sedu.fi   |  www.sedu.fi  

 
 
 
 

Seloste henkilötietojen 

käsittelytoimista ja rekisteröidyn  

oikeuksista/tietosuojaseloste 

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

Tietosuojalaki (2018/1050) 

pvm: 17.6.2021 

 

1. Rekisterinpitäjä Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä 
PL 75 (Ammattikoulunkatu 5 A-rappu, 4. krs) 
60101 Seinäjoki  

2. Rekisterinpitäjän 
vastuuhenkilö 

Pasi Artikainen, Kuntayhtymän johtaja, rehtori 

2a. Rekisterin 
vastuuhenkilö 

Hannu Mansikka, IT-järjestelmäsuunnittelija 
Jyrki Foudila, IT-suunnittelija 

2b. Yhteyshenkilöt 
rekisteriin liittyvissä 
asioissa 

Hannu Mansikka 
Puhelin: 040 830 3954 
Sähköposti: hannu.mansikka(at)sedu.fi 
 
Jyrki Foudila 
Puhelin: 040 830 3960 
Sähköposti: jyrki.foudila(at)sedu.fi 

2c. Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

Tietosuojavastaava Jaakko Nuolikoski, Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, 
PL 75, 60101 Seinäjoki, puh. 040 868 0681, jaakko.nuolikoski(at)sedu.fi 

3. Rekisterin nimi Seinäjoen Koulutuskuntayhtymän Microsoft 365 -pilvipalvelu (Azure AD) 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin 
käyttötarkoitus 

Microsoft 365-pilvipalvelu on sähköinen työskentely-ympäristö, jota käytetään 
työsuhteen, luottamushenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden työtehtävien ja 
velvoitteiden täyttämiseen. Microsoft 365 sisältää sähköisiä työvälineitä ja käyttäjien 
tuottamaa sisältöä. 
 
Henkilötietoja käytetään: 
- Microsoft 365:n käyttöoikeuksien hallintaan ja kirjautumiseen järjestelmään 
- Käyttäjien välisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseen  
- Sähköpostipalvelun käyttöön 
- Tiedostopalveluiden käyttöön (Sharepoint, OneDrive) 
- Teams - viestintä- ja ryhmätyösovellus 

5. Rekisterin pitämisen 
peruste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

5a. Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilökunta, luottamushenkilöt, sekä yhteistyökumppanit: 
- Käyttäjän nimi 
- Ryhmät, joihin henkilö kuuluu 
- Sähköpostiosoite 
- Käyttäjätunnus  
- Salasana  
- Puhelinnumero (matkapuhelin) 
- Tilin ominaisuustietoja 
- Työosoite  
 
Opetustoimi 
- Henkilön etu- ja sukunimi 
- Käyttäjätunnus 
- Salattu salasana 
- Sähköpostiosoite 
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- Salattu ainutkertainen tunniste 
- Opetusryhmät 
- Koulu 
- Luokka 
- Oppilaitostunnus 
- Henkilön roolitietoja: henkilökunta / opiskelija 
 
Asiakkaat (organisaation ulkopuoliset henkilöt) 
- Nimi 
- Sähköpostiosoite 
 
Käyttäjän tuottamilla sisällöillä tarkoitetaan järjestelmään määritellylle käyttäjäjoukolle 
vietyjä kuvia, tekstejä, linkkejä, videoita ja äänitiedostoja. Käyttäjä voi esim. lisätä 
kaikille / rajoitetuille käyttäjille palveluun mm. oman kuvauksen itsestään ja 
vastuualueestaan, matkapuhelinnumeron, sijaintitiedon, osaamistiedot, syntymäpäivän, 
sekä muut kiinnostuksen kohteet. Käyttäjällä on mahdollisuus halutessaan sallia 
tuottamansa tietosisällön hyödyntämistä ja saada tietoja verkostoitumisestaan ja 
lähimmistä kavereistaan. 
 
Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan Seinäjoen 
Koulutuskuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelmaa / tiedonohjaussuunnitelmaa 
sekä arkistolaitoksen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. 
Henkilötietoja säilytetään pilvipalvelussa 30 päivää palvelun käytön päättymisestä. 
Lokitietoja säilytetään vähintään kahden vuoden ajan. Jos käyttäjän toimintaa 
joudutaan arvioimaan jälkikäteen, ko. tietoja säilytetään selvityksen edellyttämän ajan. 

5b. Rekisterin 
yhdistäminen muihin 
henkilörekistereihin 

Ei yhdistetä. 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Pääasiallinen tietolähde on Microsoftin AD/Azure AD, jonne tiedot tulevat Primus - 
oppilasrekisteristä, Personec F-henkilöjärjestelmästä tai ulkopuolisten käyttäjien itsensä 
ilmoittamina. 

7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset 

Microsoft 365 -pilvipalveluun luovutetaan Active Directoryn yleiset tiedot. 

8. Tietojen siirto EU:n 
tai Euroopan 
talousalueen 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
Edellä mainitusta poiketen: Microsoft 365  
Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
(Microsoft Online) käyttö- ja tukipalveluiden toteuttamiseksi. siirtoperuste: Microsoft 
Online-palvelujen sopimusehdot mukaan lukien komission hyväksymät 
mallisopimuslausekkeet ovat luettavissa Microsoftin internet-sivuilla:  
https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?documenttype=OST&la
ng=Finnish 

9. Rekisterin 
suojauksen periaatteet 

Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen 
turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen (tietosuoja- asetus 5 artikla 1 f-kohta). Tietojen 
käsittelyä sääntelee mm. tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus, tarpeellisuusvaatimus, 
täsmällisyysvaatimus. 
 
Jokainen työntekijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee 
työtehtävissään. Salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseen 
kiinnitetään erityistä huomiota mm. työprosessien kuvaamisissa ja käyttöoikeuksien 
luovutuksissa.  
 
A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät: 
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Henkilötiedot on suojattu Seinäjoen Koulutuskuntayhtymän työntekijän tehtävien 
perusteella määritellyin käyttöoikeuksin. Käyttöoikeus on rajattu tehtävän mukaisesti ja 
perustuu käyttäjärooleihin, joille on määritelty oikeus tehtävänmukaisiin näyttöihin ja 
toimintoihin. Eri käyttöoikeusryhmissä on määritelty erikseen tietojen luku-, kirjoitus-, 
tallennus- ja poisto-oikeudet. Kaikki verkon käyttäjät hyväksyvät 
käyttöoikeussitoumuksella tai työsopimuksella mm. vaitiolositoumuksen. 
Palvelinlaitteisto on suojatussa ja valvotussa tilassa palveluntuottajan konesalissa. 
Sähköisesti käsiteltävät tiedot liikkuvat salattuna avoimessa internetissä. Rekisterin 
tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti säännöllisin väliajoin. 
 
B. Manuaalinen aineisto: 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa työpisteissä ja lukituissa kaapeissa. 
 
Tietojen salassapidosta on säännökset mm. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
107 §:ssä ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä. Tietosuoja-
asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin henkilötietojen ja 10 artiklassa 
tarkoitettuihin henkilötietojen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

10. Rekisteröidyn 
oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen (2016/679) artiklojen 15–
22 mukaan:  
 
- tietojen tarkastusoikeus  
- tietojen korjaaminen ja poistaminen  
- tietojen käsittelyn rajoittaminen  
- tietojen siirto-oikeus  
- vastustamisoikeus  
 
Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa kerran vuodessa maksutta. Korvausta voidaan periä, 
jos henkilö käyttää tarkastusoikeuttaan toisen kerran vuoden aikana.  
 
Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. 
Tietosuojavastaava Jaakko Nuolikoski, Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, PL 75, 60101 
Seinäjoki, puh. 040 868 0681, jaakko.nuolikoski(at)sedu.fi 

11. Virheen oikaisu 
 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto (EU tietosuoja-asetus (2016/679) artikla 16. 
 
Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava 
virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta 
viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen 
kieltäytymistodistus, josta ilmenevät syyt, miksi korjausta ei tehdä. 
Kieltäytymistodistuksen antaa asianomainen vastuuhenkilö. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa 
rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta. 
 
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja 
tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan. 
 
Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan:  
Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, Tietosuojavastaava Jaakko Nuolikoski 
PL 75, 60101 Seinäjoki 
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12. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilöllisyyden tarkistaminen 
 
Ellei tietoja pyytävä henkilö ole entuudestaan tunnettu tai hänen henkilöllisyyttään ei 
muilla keinoin voida varmistaa, hänen on todistettava henkilöllisyytensä aina ennen 
tietojen luovuttamista. Henkilöllisyys voidaan todistaa valokuvalla varustetulla 
virallisella henkilöllisyystodistuksella, joksi hyväksytään joko ajokortti, passi tai 
poliisiviranomaisen antama henkilökortti ja Kela-kortti. 
 
Osoitetietojen luovutuskielto 
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää luovuttamasta väestötietojärjestelmästä ja siihen 
liittyvistä asiakirjoista häntä itseään koskevia tietoja 
 

• suoramainontaan, etämyyntiin ja muuta suoramarkkinointiin sekä markkina ja 
mielipidetutkimukseen 

• osoitepalveluna (väestötietolaki 25 § 5 mom.) 

• henkilömatrikkelia varten 

• sukututkimusta varten. 
 
Em. henkilötietojen luovutuksen kieltäminen haetaan väestörekisterikeskuksesta tai 
maistraatista. Kiellon voimaan astumisen jälkeen väestörekisterikeskus ei enää toimita 
osoitepalveluna em. tietoja ammattikoululle. Rekisteröity, joka ei halua ilmoittaa 
osoitetietojaan, vastaa itse niistä haitoista ja vahingoista, joita syntyy, kun häntä ei 
pystytä tavoittamaan. 
 
Turvakielto 
 
Jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan 
uhattuna, maistraatti voi hänen pyynnöstään määrätä, ettei hänen kotikunta- tai 
osoitetietojaan saa antaa väestötietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille. 
Maistraatti edellyttää turvakiellon hakijalta kirjallista, perusteltua pyyntöä tai ainakin 
käyntiä virastossa. Turvakieltomääräys voi ensimmäisellä kerralla olla voimassa 
enintään viisi vuotta. Sitä voidaan jatkaa kaksi vuotta kerrallaan. Kun henkilöllä on 
turvakielto, hänen osoitettaan ei luovuteta useissa tapauksissa viranomaisillekaan. Ne 
viranomaiset, jotka saavat henkilön yhteystietoja järjestelmiinsä, saavat myös tiedon 
turvakiellosta. 
 
Henkilön, jolle on myönnetty turvakielto, tulee tarvittaessa ilmoittaa asiasta 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 
 
Lähestymiskielto 
 
Lähestymiskielto tarkoittaa, että henkilön hengen, terveyden, vapauden tai rauhan 
suojaamiseksi voidaan jotakuta toista kieltää ottamasta häneen yhteyttä. 
Lähestymiskieltoa voi hakea kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen 
uhkaamaksi tai häiritsemäksi. Lähestymiskieltoa haetaan joko poliisilta tai suoraan 
käräjäoikeudelta 
 
Henkilön, jolle on myönnetty lähestymiskielto, tulee tarvittaessa ilmoittaa asiasta 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

13. Henkilötietojen 
käsittelysopimus 

Palvelujen tuottajan, Microsoft Corporation kanssa on laadittu henkilötietojen 
käsittelysopimus (tietosuojasopimus). 
https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=18849 
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