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Tietosuoja, Perho Liiketalousopiston opiskelijahallintojärjestelmä 

Tietosuojaseloste, Perho Liiketalousopisto Oyn opiskelijahallintojärjestelmä. 

1. Rekisterinpitäjä 

Perho Liiketalousopisto Oy, Y-tunnus: 2734201-9 

Perhonkatu 11 

00100 Helsinki  

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Pekka Selenius 

Perho Liiketalousopisto 

Perhonkatu 11 

00100 Helsinki 

09-3509210 

tietosuoja@perho.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Perho Liiketalousopiston opiskelijahallintojärjestelmä. 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään, jotta voidaan toteuttaa Perho Liiketalousopistolle annettua 

koulutuksen järjestämistehtävää. Tietojen käsittely perustuu lakiin ammatillisesta 

koulutuksesta 531/2017, asetukseen ammatillisesta koulutuksesta 673/2017 sekä lakiin 

valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 14.12.2017/884. 
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5. Rekisterin tietosisältö 

Opiskelijahallintojärjestelmään tallennetaan hakijoiden, opiskelijoiden ja heidän 

huoltajiensa/lähiomaistensa tietoja.  

Oppilaitokseen hakeutuvien henkilötiedoista tallennetaan nimi, henkilötunnus, osoite, 

kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kansalaisuus, äidinkieli.  

Opiskelijoiden henkilötiedoista tallennetaan nimi, henkilötunnus, oppijanumero, osoite, 

kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kansalaisuus, äidinkieli ja kuva sekä 

alaikäisten opiskelijoiden huoltajien nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  

Lisäksi hakijoille ja opiskelijoille muodostuu hakuvaiheen tai opiskelujen aikana tiedot 

aiemmista tutkinnoista. Opiskelijoille muodostuu opintojen aikana tiedot opintosuorituksista, 

ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS). HOKSin sisältämät tiedot 

on määritelty asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta 673/2017 luvussa 3. 

Hakijoiden tietoja säilytetään opiskelijavalintojen valitusajan päättymiseen saakka. 

Opiskelijoiden tiedot säilytetään aktiivisina opiskeluoikeuden päättymiseen saakka, jonka 

jälkeen tiedot siirretään lainsäädännön edellyttämään arkistoon.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 Henkilön itse ilmoittamat tiedot 

 Yrityksen edustajan ilmoittamat henkilötiedot 

 Opintopolku.fi -palvelu 

 Toisen oppilaitoksen ilmoittamat opiskelijan opiskeluoikeuteen sisältyvät 

henkilötiedot (oppisopimukset ja koulutuksen myynti toiselle koulutuksen 

järjestäjälle) 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 Koski-palveluun luovutettavat henkilötiedot ja opiskeluoikeuksien ja suoritusten 

tiedot 

 Tietojen siirto Tilastokeskukselle, työvoimaviranomaisille, OPH:lle ja KELA:lle 

viranomaistiedonkeruiden mukaisesti 



TIETOSUOJASELOSTE 21.4.2018 

                                                                                     Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

 

 Toiselle oppilaitokselle ilmoitetut opiskelijan opiskeluoikeuteen sisältyvät 

henkilötiedot (oppisopimukset ja koulutuksen myynti toiselle koulutuksen 

järjestäjälle) 

 Käyttäjätunnushallintaa varten siirretään tarvittavat tiedot Perho Liiketalousopiston 

käyttäjätunnusrekisteriin ja kirjaston asiakasrekisteriin opiskeluoikeuden alkaessa  

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

a) Manuaalinen aineisto 

Todistukset arkistoidaan pysyvästi, lukituissa Perho Liiketalousopiston arkistoissa.  

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Perho Liiketalousopisto Oy:n henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen 

luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja 

hallinnollisin toimenpitein Perho Liiketalousopisto Oy:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. 

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta 

tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Perho Liiketalousopisto Oy:n 

henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt. 

10. Tarkastusoikeus 

Henkilöllä on henkilötietolain 26 - 28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia 

tietoja Perho Liiketalousopisto OYn opiskelijarekisteriin on tallennettu. Opiskeluoikeuden 

voimassaoloaikana henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa omat henkilötietonsa 

opiskelijahallintojärjestelmän verkkopalvelusta (Wilma). Henkilöllä on riittävän tarkan ja 

yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden 

sisältämät tiedot henkilötietolaissa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin. 

Tarkastuspyynnön voi osoittaa sähköpostitse: tietosuoja@perho.fi 

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostilla tai 

henkilökohtaisesti. Tarkastuspyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus, mikäli 
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edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, tai jos tarkastukseen liittyy 

suuri työmäärä. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista. Opiskeluoikeuden voimassaoloaikana 

henkilöllä on oikeus päivittää omia yhteystietojaan. Korjauspyynnön voi osoittaa 

sähköpostitse: tietosuoja@perho.fi 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus poistaa itseään koskevat tiedot, eli oikeus tulla unohdetuksi. 

Kaikkien henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista, koska tietojen käsittely perustuu 

osin lainsäädäntöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää siirtämään henkilötietonsa 

järjestelmästä toiseen.  
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