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1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

2. Yhteyshenkilö rekiste-
riä koskevissa asioissa 

Kansalaisopiston rehtori 
Sini Louhivuori   
Puh. 014 266 4087   
etunimi.sukunimi@jkl.fi   
   
Sivistyksen toimialan tietosuojavastaava Kaupungin tietosuojavastaava 
Timo Piiparinen  Liina Kuusela 
Puh. 014 266 4936  Puh. 014 266 2487 
etunimi.sukunimi@jkl.fi   etunimi.sukunimi@jkl.fi 

3. Rekisterin nimi Kansalaisopiston henkilörekisteri  

4. Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus 

Henkilörekisteriä käytetään kansalaisopistojen käyttöön kehitetyssä HelleWi -
kurssinhallintajärjestelmässä. Rekisteriä käytetään kansalaisopiston toiminnan 
ohjaukseen. Rekisteriä hyödynnetään mm. 

- kansalaisopiston kurssinhallintaan aina opetussuunnitelmasta toimin-
takertomukseen ja tilastointiin 

- kansalaisopiston hallinnollisten tehtävien hoitamiseen, esim. palkan-
laskentaan liittyvät tehtävät, työsopimukset ja -todistukset 

- opiskelupaikkojen varauksiin 
- kurssimaksujen tarkistukseen, tilastointiin ja laskuttamiseen 

Rekisterissä olevat opettajia tai ryhmän vetäjiä koskevat tiedot ovat viran-
omaiselle välttämättömiä, jotta heidät saadaan riittävän tarkasti yksilöityä 
palkantilauksia varten.  
 
Rekisterissä olevat ryhmien osallistujia koskevat tiedot ovat viranomaiselle 
välttämättömiä, jotta osallistujat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseil-
le/ryhmiin ja jotta osallistumismaksut kohdentuvat oikein. 
Jos osallistuja on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan huoltajan tiedot, jotta 
laskutus voidaan kohdentaa oikein. Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskun-
sa esim. työnantajalle, voi hän ilmoittaa työnantajan tiedot laskun lähettämis-
tä varten. 
 
Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kan-
nalta tarpeellisia tietoja. Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättö-
miä, valtionhallinnon ja kaupungin viranomaisten edellyttämien tilastotietojen 
tuottamista varten. 
 
Rekisteristä muodostetaan todistusarkisto.  
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5. Rekisterin tietosisältö Opiskelijoista tallennetaan opiskelijan nimi, osoite, puhelinnumero sähköpos-
tiosoite, kotikunta, henkilötunnus (laskutusta varten) sekä kurssitiedot. Jos 
opiskelija on alaikäinen, myös hänen huoltajalta tallennetaan vastaavat tiedot.  
Opettajista tallennetaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähkö-
postiosoite, koulutus (ja/tai oppiarvo) sekä ammatti (ja/tai esitetitteli). Lisäksi 
palkanmaksua varten tallennetaan kurssitiedot, palkkioryhmä ja tilinumero.  
Salassa pidettävät tiedot erotetaan julkisista tiedoista käyttöoikeuksilla, jolloin 
salassa pidettävät tiedot näkyvät vain tietyille käyttäjille.  
 
Opettajien palkkatiedot ja opiskelijoiden kurssimaksutiedot ovat vain toimis-
tohenkilökunnan ja rehtorin käytössä hallinnon käyttäjätunnuksilla ja vastuu-
opettajalla hänen omilla tunnuksillaan. Opetuksesta vastaavien henkilöiden 
käytössä ovat tiedot heidän omista kursseistaan, kurssien osallistujaluettelot 
(ilman henkilötunnuksia).  

Julkiset tiedot 

Julkisia tietoja ovat mm. tiedot kurssin sisällöstä, pitopaikasta, ajankohdasta, 
tuntimäärästä, hinnasta ja kurssin opettajasta ja alennuksista. Opettajasta 
julkaistaan etu- ja sukunimi sekä oppiarvo tai ammatti.  
 
Opiskelijalle luovutettavat opettajan yhteystiedot: Opiskelijan kysyessä opet-
tajan yhteystietoja (puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta) luovutetaan ne 
opiskelijalle, mikäli opettaja ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja ei 
luovuteta ulkopuolisille tahoille.  
 
Mitkään opiskelijan tiedot eivät ole julkisia. Tilastokeskukselle ja kaupungin 
viranhaltijoille annetaan lukumäärätietoja opiskelijoista sekä kursseista. 

Salassa pidettävät tiedot 

Salassa pidettäviä tai luottamuksellisia tietoja ovat kaikki henkilötiedot ja nii-
hin liitetyt kurssitiedot. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Kurssien/ryhmien osallistujien tietoja ylläpidetään asianosaisilta saaduilla tie-
doilla kurssille/ryhmään kirjautumisen yhteydessä. Opettajan tiedot saadaan 
opettajalta kurssin/ryhmän opettajaksi/vetäjäksi palkkaamisen yhteydessä. 

7. Tietojen säännönmu-
kaiset luovutukset 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintäta-
pauksissa. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, suo-
ramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin 
eikä sukututkimuksiin. 
 
Tietoja luovutetaan Tilastokeskukseen ja Opetushallitukseen. Nämä tiedot 
ovat lukumäärätilastoja, jotka eivät sisällä yksilöityjä henkilötietoja. 

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

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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9. Rekisterin suojauspe-
riaatteet 

Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa muodostuu sekä opettajien käyttöön että hallintoon. 
Opettajien päiväkirjoissa saattaa olla opettajan kursseilla olevien opiskelijoi-
den nimi- ja läsnäolotietoja. Päiväkirjat palautetaan kansalaisopiston hallin-
toon kurssin päätyttyä. Päiväkirjoja säilytetään hallinnossa lukituissa tiloissa 50 
vuotta.  
 
Todistusarkisto sijaitsee kansalaisopiston arkistohuoneessa asianmukaisesti 
lukituissa tiloissa.  

ATK:lle tallennetut tiedot 

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan palveluntarjoajan sisäiseen viranomais-
käyttöön, johon käyttäjille määritellään käyttäjäryhmäkohtaiset (hallinto, pää-
toimiset opettajat, tuntiopettajat ja ilmoittautumisten vastaanottajat) käyttö-
oikeudet. 
 
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 
ICT-henkilöstöllä. Tietokoneet, joilla järjestelmää käytetään, sijaitsevat valvo-
tuissa tiloissa. 
 
Palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöl-
lisesti.  

10. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä 
häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tietopyyntö tulee 
tehdä kirjallisena Jyväskylän kaupungin kirjaamoon. 
Tietopyyntölomakkeita löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja    

11. Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekiste-
röidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä 
oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen 
tai vanhentunut henkilöt. Tiedon korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena Jyväs-
kylän kaupungin kirjaamoon. www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja  

12. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oi-
keudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitä-
jää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä 
ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin 
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista 
voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista 
henkilötietojen käsittelyä, ilmoita rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä 
miten niitä käytetään. www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja 
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