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Seloste henkilötietojen 

käsittelytoimista ja rekisteröidyn  

oikeuksista/tietosuojaseloste 

 

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

Tietosuojalaki (2018/1050) 

 

pvm: 28.2.2023 

 

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  

Pasi Artikainen, Kuntayhtymän johtaja, rehtori 
Puhelin: 040 830 2415 
Sähköposti: pasi.artikainen(at)sedu.fi 
 
Varahenkilö: Johanna Pekkanen, Lakimies 
Puhelin: 040 680 7585 
Sähköposti: johanna.pekkanen(at)sedu.fi 

2b. Yhteyshenkilöt 
rekisteriin liittyvissä 
teknisissä asioissa  

Hannu Mansikka  
Puhelin: 040 830 3954  
Sähköposti: hannu.mansikka(at)sedu.fi  

2c. Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot  

Tietosuojavastaava Jaakko Nuolikoski, Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Sedu,  
Koulukatu 41 (PL 75), 60100 Seinäjoki, puh. 040 868 0681, 
jaakko.nuolikoski(at)sedu.fi  

3. Rekisterin nimi  Sedu ilmoituskanava ja ilmoituksien käsittelyprosessin rekisteri 

4. Mitä tietoja 
käsittelemme? 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pyrkii keräämään vain välttämättömiä henkilötietoja 
ilmoituskanavassa ilmoitettujen tapausten tutkimista varten. Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymä voi kerätä ja käsitellä seuraavia ilmoituksessa olevia 
henkilötietoja: 

• etunimi ja sukunimi 

• syntymäaika 

• henkilötunnus 

• lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

• sähköpostiosoite 

• puhelinnumero 

• sukupuoli 

• mahdollinen asiointikieli 

• ammatti- ja työnantajatiedot 

• epäiltyyn rikokseen tai väärinkäytökseen liittyvät mitkä tahansa ilmoituksessa 
annetut tiedot 

• kuva- ja videoaineisto 

• muut ilmoituksen tiedot tai ilmoituksessa annetut tiedot 
 
Käsiteltävät henkilötiedot koskevat tyypillisesti ilmoituksen jättänyttä henkilöä tai 
ilmoituksen kohteena olevaa henkilöä. 
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Ilmoittaja päättää siitä, millaisia henkilötietoja hän sisällyttää ilmoitukseensa. 
Ilmoituslomakkeen vapaiden tekstikenttien vuoksi ilmoittaja voi paljastaa myös muita 
kuin edellä mainittuja henkilötietoja, mukaan lukien erityisiin henkilötietotietoryhmiin 
kuuluvia tietoja. Sellaiset ilmoituksen sisältämät henkilötiedot, joilla ei selvästi ole 
merkitystä tapauksen tutkimisen kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivytystä. 
 
Ilmoittaja voi jättää ilmoituksen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ilmoituskanavassa 
anonyymisti. Anonyymi ilmoitus vähentää ilmoituksessa käsiteltävien henkilötietojen 
määrää. Anonyymi ilmoitus voi hidastaa tai vaikeuttaa ilmoituksessa mainitun asian 
selvittämistä. 

5. Rekisterin 
henkilötietojen käsittely 
toimeksiantosopimuksella 

☐ Ei 

☒ Kyllä 
 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on rekisterinpitäjä ja järjestelmän toimittaja 
Webropol Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä Webropol SaaS -palvelualustalla.  
 
Toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot:  

• rekisterin käyttäjien henkilötietojen ylläpito ja käyttöoikeuksien hallinta, 
käyttölokitiedot 

 
Organisaatio, joka käsittelee toimeksiannon perusteella henkilötietoja: Webropol Oy 
Organisaation tietosuojavastaava:  
Webropol Oy 
Tietosuojavastaava 
Huovitie 3, 00400 Helsinki 
Tietosuojavastaava 

6. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten 
käsittely. Tietoja käsitellään ilmoituksissa tulleiden tapausten tutkinnassa ja 
mahdollisten seuraamusten käsittelyssä. 
 
Ilmoituskanava on myös osa Seinäjoen koulutuskuntayhtymän sekä konserniin 
kuuluvien tytäryhteisöjen (Kiinteistö Oy Kurikan Kampus ja Sedu Education Oy) 
riskienhallintajärjestelmää. 
 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä voi kerätä ja käsitellä tässä rekisteri- ja 
tietosuojaselosteessa tarkoitettuja henkilötietoja muun muassa seuraaviin 
tarkoituksiin: 

• Ilmoituskanavan kautta jätettyjen ilmoitusten käsittely, tutkinta ja raportointi 
sekä päätöksenteko ilmoitusten perusteella 

• Lainsäädännön, sopimusten ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän sisäisten 
ohjeiden ja määräysten noudattamisen seuraaminen ja varmistaminen 

• Rikosten ja muiden väärinkäytösten ehkäiseminen, selvittäminen ja tutkintaan 
saattaminen 

• Lakiin perustuvien oikeuksien turvaaminen 

• Lakimääräisten velvollisuuksien täyttäminen. 

7. Rekisterin pitämisen 
peruste  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteiden noudattaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 
2019/1937 sekä laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta 
ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022)) ja ilmoittajan antama suostumus 
ilmoituksen teon yhteydessä, mikäli ilmoittaja ei tee ilmoitusta anonyymina. 

mailto:tietosuojavastaava@webropol.com
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8. Rekisterin tietosisältö  
  

Ilmoituksen tekijä voi valita ilmoitusta tehdessään, antaako ilmoituksessa omia 
henkilötietoja vai tekeekö ilmoituksen nimettömänä (anonyymisti). Rekisteriin kertyy 
tietoja henkilöistä, joiden toimia mahdolliset väärinkäytösilmoitukset koskevat. 

• Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, organisaatio, sähköposti 

• Palvelukohtaiset henkilötiedot: Väärinkäytösilmoituksen tekijän 
puhelinnumero ja muut yhteystiedot. Väärinkäytösepäilyn kohteena olevan 
henkilön nimi, väärinkäytöksen kuvaus ja väärinkäytöksen selvittämisen 
kannalta tarpeelliset ja asialliset tutkintaan liittyvät tiedot. 

• Järjestelmäkäyttöä koskevat lokitiedot 
 
Rekisterin erikseen nimetyt käsittelijät käsittelevät ja hallitsevat palveluun liittyviä 
henkilötietoja. 

9. Rekisterin yhdistäminen 
muihin 
henkilörekistereihin  

Järjestelmää ei yhdistetä muihin rekistereihin.  

10. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti ilmoittajalta itseltään ilmoituskanavan kautta. 
Ilmoituksia voi tehdä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän henkilöstö. 
 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä voi lisäksi kerätä henkilötietoja Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymän sisäisistä järjestelmistä, ilmoitukseen liittyviltä tahoilta ja 
viranomaisilta, jos se on välttämätöntä ilmoitusten asianmukaisen tutkimisen 
toteuttamiseksi. 

11. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset  
 

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja silloin kun poliisi tai muu toimivaltainen 
viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin 
yksilöityä tietoa haltuunsa tai Seinäjoen koulutuskuntayhtymän oikeutetun edun sitä 
vaatiessa esimerkiksi rikosilmoitusta, esitutkintaa tai tuomioistuinkäsittelyä varten.  
 
Tietoja ei luovuteta sivullisille ilman lainmukaista perustetta. 
 
Asianosaisen tiedoksisaantioikeus toteutetaan julkisuuslain perustella. 

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999  

12. Tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

13. Ilmoitusten käsittelijät Ilmoituksia käsittelevät ainoastaan erikseen nimetyt Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 
työntekijät. 

14. Henkilötietojen 
säilytysajat 

Tietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen tässä 
tietosuoja- ja rekisteriselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. 
Ilmoituskanavan kautta tulevat tiedot poistetaan viiden (5) vuoden kuluttua 
ilmoituksen saapumisesta, jollei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä soveltuvassa 
laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka 
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötiedot, 
joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta poistetaan ilman 
aiheetonta viivytystä. 

15. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tietoja käsittelee vain nimetyt käyttäjät, jotka ovat oikeutettuja ilmoitusten 

käsittelytietoihin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä 

mahdollisesti muilla täydentävillä tunnistusmenetelmillä. Käsittelijöitä sitoo 

salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä hyväksikäyttökielto. 

Asianosaisten henkilöllisyyttä ja muita heitä koskevia tietoja ei paljasteta ulkopuolisille 

kuin siinä laajuudessa, mikä on asian selvittämistyön kannalta välttämätöntä. 
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Ilmoittajan henkilöllisyys (mikäli ilmoittaja on sen tiedon antanut) pidetään salattuna 

niin pitkälle kuin asian selvittämiseksi on mahdollista. 

Henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja, mukaan lukien 

henkilötietojen suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta 

häviämiseltä on varmistettu toteuttamalla ilmoituskanava turvallisella Webropol Oy:n 

tarjoamalla ilmoituskanava-alustalla sekä kouluttamalla rekisterinpitäjän määrätyt 

työntekijät ilmoitusten turvalliseen käsittelyyn. 

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Webropol SaaS -

palvelualusta on tietoturva-auditoitu. Palvelualustaa koskevat tietosuoja- ja 

tietoturvakuvaukset löytyvät osoitteesta Tietosuojaseloste - Webropol. 

Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot 

sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. 

16. Tieto automaattisesta 
päätöksenteosta ja 
profiloinnista 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ei käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia 
tässä tietosuojaselosteessa kuvatun henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. 

17. 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   

  
Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. 
Tietosuojavastaava Jaakko Nuolikoski, Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Sedu puh. 040 
868 0681, jaakko.nuolikoski(at)sedu.fi 

18. 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.  

https://webropol.fi/tietosuojaseloste/
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Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan:   
Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, Tietosuojavastaava Jaakko Nuolikoski 
PL 75, 60101 Seinäjoki 

19. 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 kuvallinen 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  
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Henkilön, jolle on myönnetty lähestymiskielto, tulee tarvittaessa ilmoittaa asiasta 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

20. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Mikäli ilmoittaja tai muu henkilö katsoo, että Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ei 
käsittele tämän henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, henkilö 
voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa on 
henkilön vakituinen kotipaikka tai työpaikka tai jossa henkilö katsoo säännösten 
rikkomisen tapahtuneen. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4 
00530 Helsinki 
 
Postiosoite: PL 800 
00531 Helsinki 
 
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

21. Henkilötietojen  
käsittelysopimus 

Palvelujen tuottajan, Webropol Oy:n kanssa on laadittu henkilötietojen 
käsittelysopimus (tietosuojasopimus). 

 

mailto:tietosuoja@om.fi

