
Tietosuojaseloste / Tiedonanto 
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) 

 

Rekisterin nimi Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit 

Rekisterinpitäjä Nimi   Opetushallitus 

Osoite    PL 380, 00531 Helsinki (käyntiosoite Hakaniemenranta 6, 00530 
Helsinki) 

Muut yhteystiedot    sähköposti opetushallitus(at)oph.fi, puhelinvaihde 
029 533 1000, fax 029 533 1035 
kirjaamo(at)oph.fi 

Rekisterinpitäjän 
edustaja (yhteyshenkilö) 

Nimi   
Leena Kärnä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin, sähköpostiosoite) 
puhelinvaihde 029 533 1000 
leena.karna(at)oph.fi 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot  
Jyrki Tuohela, sähköposti tietosuoja(at)oph.fi, puhelin 029 533 1000 (vaihde)  



Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
(sekä käsittelyn 
oikeusperuste) 

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssien 
valinnoissa ja yhteydenpidossa tarvittavien taustatietojen kerääminen sekä 
opiskelijoita koskevien lausuntojen tallentaminen. 
 
Lakiperusteet 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c-kohta 
Laki Opetushallituksesta (29.6.2016/564) 
 

Jos käsittely perustuu 
oikeutettuun etuun 
(6.1(f), rekisterinpitäjän 
tai kolmannen 
osapuolen oikeutetut 
edut* 

 

Rekisterin tietosisältö / 
käsiteltävät 
henkilötietoryhmät 

Henkilöryhmä: Suomen kielen ja kulttuurin kesäkursseille hakevat opiskelijat 
 
Yleiset henkilötiedot:  
nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, 
kansalaisuus, yliopisto, opintojen aloitusvuosi, pääaine, sivuaineet, suomen 
kielen asema opinnoissa, vuosi jolloin alkoi opiskella suomea, suomen kielen 
taitotaso, mahdolliset suoritetut tutkinnot, perustelu hakemiselle, aiemmat 
Suomessa käynnit, lyhyt CV, kaksi kirjoitelmaa, opettajan lausunto 
 
Erityiset henkilötiedot: 
terveyteen liittyvät tiedot, vain siltä osin kuin henkilö tarvitsee kurssilla 
erityisjärjestelyjä (rekisteröidyn suostumus) 
 

Henkilötietojen 
vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät 

(myös käsittelijät) 

Hakijoiden henkilötietoja luovutetaan henkilötietojen käsittelijälle e21 
Solutions Oy:lle sekä kesäkurssien järjestäjille valintojen ja kurssijärjestelyjen 
tekemistä varten. 
 
Henkilötietoja voidaan rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa tieteellisiä tai 
historiallisia tutkimuksia varten tietosuojalain 31 §:n mukaisin edellytyksin.  
 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun 
eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. 
 

Tietojen siirrot 
kolmansiin maihin 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 



Henkilötietojen 
säilytysaika/-ajat 

Tiedot säilytetään arkistonmuodostussuunnitelmassa ja 
tiedonohjaussuunnitelmassa määriteltyjen säilytysaikojen mukaisesti 2 
vuotta. 
 
Asiakirjat, joiden säilytysaika on päättynyt, hävitetään rekisteristä vuosittain. 
 
Rekisteröity voi itse pyytää erityisten henkilötietojen poistoa lähettämällä 
poistopyynnön kirjaamoon. Tietojen poisto käsitellään Opetushallituksen 
tietopyyntöprosessin mukaisesti.  
 

Tarkastusoikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän 
on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.  
 
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, 
PL 380, 00531 Helsinki. Tarkastuspyyntöön rekisteröidyn tulee liittää 
tietojen etsimiseen tarvittavat tiedot (esim. nimi ja yliopisto). 
 
Rekisteröity voi päivittää omia tietojaan lähettämällä kirjallisen 
henkilötietoilmoituksen rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän 
kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat 
hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (artikla 12 [5]). 
 

Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. Rekisteröidyn tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa hän 
vaatii korjattavaksi, mikä on hänen mielestään oikea tieto ja miten korjaus 
halutaan tehtäväksi.  
 
Korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, PL 
380, 00531 Helsinki. Rekisteröidyn tulee liittää korjauspyyntöön tietojen 
etsimiseen tarvittavat tiedot (esim. nimi ja yliopisto). 

Jos käsittely perustuu 
suostumukseen 6.1.a 
art. (tai nimenomaiseen 
suostumukseen 9.2.a 
art.), tieto oikeudesta 
peruuttaa suostumus 
milloin tahansa*  
 

 



Rekisteröidyn 
henkilötiedon 
käsittelyyn liittyvät 
muut oikeudet 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 17-20 artiklojen mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus: 

- tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”), jos hän peruu 
hakemuksensa 

- siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojen 
oikaisusta tai poistosta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu, 
mikäli tietoja eteenpäin luovutetaan 

Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, PL 380, 
00531 Helsinki. Rekisteröidyn tulee liittää korjauspyyntöön tietojen 
kohdistamiseen tarvittavat tiedot (esim. nimi ja yliopisto). 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti 
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa 
on, tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. 

 

Tiedot siitä, mistä 
henkilötiedot on saatu 

Tiedot saadaan kesäkurssihakijalta sähköisen hakujärjestelmän kautta. 
 
Opettaja lähettää lausunnon sähköpostitse ja kirjoitelmat postitse. 

Käytetäänkö tietoja 
automaattiseen 
päätöksentekoon ja/tai 
profilointiin 

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta 
automaattista päätöksentekoa. 
 

 


