
Tietosuojaseloste Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus (LITO) (15.2.2023) 

 

1. Rekisterinpitäjät 

Rekisteri on yhteisrekisteri, jossa osapuolina ovat: 
 
Turun yliopisto 
20014 Turun yliopisto 
puh. 029 450 5000 
 
ja muut rekisterinpitäjät: 
 
Aalto korkeakoulusäätiö sr, PL 11000, 00076 Aalto, puh. 09-470 01 
 
Helsingin yliopisto, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto, puh. 029 419 11 
 
Itä-Suomen yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu, puh. 029 445 1111 
 
Jyväskylän yliopisto, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 014-260 1211 
 
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, PL 20, 53851 Lappeenranta, puh. 029 446 2111 
 
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto, puh. 029 448 0000 
 
Svenska handelshögskolan Hanken, PB 479, 00101 Helsingfors, puh. 029 431 331 
 
Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 
029 452 11 
 
Vaasan yliopisto, PL 700, 65101 Vaasa, puh. 029 449 8000 
 
Åbo Akademi, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo, puh. 02-215 31 
 

2. Rekisterin yhteyshenkilöt 

Turun yliopisto 
Yhteyshenkilö: Eeli Saarinen 
Tietosuojavastaava: dpo@utu.fi 
 
Aalto korkeakoulusäätiö sr (Aalto-yliopisto) 
Yhteyshenkilö: Pia Lahti 
Tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@aalto.fi 

Helsingin yliopisto 
Yhteyshenkilö: Janna Pietikäinen 
Tietosuojavastaava: tietosuoja@helsinki.fi 
 
Itä-Suomen yliopisto 
Yhteyshenkilö: Mirjami Ikonen 
Tietosuojavastaava: tietosuoja@uef.fi 
 
Jyväskylän yliopisto 
Yhteyshenkilö: Anna Salonen 
Tietosuojavastaava: tietosuoja@jyu.fi 
  



Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (LUT-yliopisto) 
Yhteyshenkilö: Hanna Salojärvi 
Tietosuojavastaava: tietosuoja@lut.fi 
 
Oulun yliopisto 
Yhteyshenkilö: Joakim Tervonen 
Tietosuojavastaava: dpo@oulu.fi 
 
Svenska handelshögskolan Hanken 
Yhteyshenkilö: Susanna Taimitarha 
Tietosuojavastaava: dpo@hanken.fi 
 
Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö 
Yhteyshenkilö: Pekka Nykänen 
Tietosuojavastaava: dpo@tuni.fi 
 
Vaasan yliopisto 
Yhteyshenkilö: Susanna Kultalahti 
Tietosuojavastaava: it@uwasa.fi  
 
Åbo Akademi 
Yhteyshenkilö: Barbro Schauman 
Tietosuojavastaava: dataskydd@abo.fi 
 

3. Rekisterin käyttötarkoitus  

Rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuu-
den (jatkossa LITO) toteuttaminen kokonaan verkko-opetuksena. Osallistuvista yliopistoista kerä-
tään LITO-opintojaksoille ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot (kerättävät tiedot täsmennetty 
kohdassa 5), jotta opetukseen osallistuville opiskelijoille voidaan 
 
a) järjestää pääsy opintokokonaisuuden sähköiseen oppimisympäristöön 
b) hallinnollisena prosessina myöntää erillisopinto-oikeus LITO-opetusta järjestävään/järjestäviin 
yliopistoihin ja 
c) siirtää opintosuorituksia järjestävän/järjestävien yliopistojen järjestelmästä opiskelijan kotiyli-
opiston rekisteriin ilman, että opiskelijan tarvitsee erikseen pyytää siirtoa. 
 
Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänelle myönnetään erillisopinto-oikeus opinto-
jaksolle, jolle hän on ilmoittautunut, opintojakson opetuksesta vastaavaan yliopistoon. Opiskeluoi-
keuden perustamiseksi hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston 
rekisteriin seuraavat tiedot: sukunimi, etunimet, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja 
kotiyliopisto. Jos opiskelijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, siirretään tieto syntymäajasta ja 
sukupuolesta. Salassa pidettäväksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa 
merkintää opintosuorituksesta ei ole mahdollista saada. 
 
Opiskelijan sähköpostiosoitetta käytetään LITO-opintoihin liittyvään tiedottamiseen (esimerkiksi 
opintojakson opettajat voivat tiedottaa kurssin alkuun liittyvistä käytännöistä sähköpostitse ennen 
kuin kurssi aukeaa sähköisellä alustalla). 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste 

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyperuste on 
 
(1) lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (mm. yliopistolaki 558/2009 ja sen nojalla annetut 
asetukset, laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017) 
 



(2) yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen ja rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttä-
minen niissä tilanteissa, joissa oikeutta käsittelyyn ei voida suoraan johtaa viranomaista koskevasta 
säännöksestä. 
 

5. Rekisterin sisältö, toiminnallinen kuvaus  

LITO-verkko-opintokokonaisuuden opintojaksot toteutetaan Digicampus-oppimisalustalla. Käyttäjät 
voivat kirjautua Digicampus-ympäristöön HAKA- tai Google-kirjautumista käyttäen. 
 
Digicampus-oppimisalustalla käsiteltävät henkilötietoryhmät: 
 
a) perustiedot: yksilöivät tunnistetiedot (nimi, kansallinen oppijanumero), kirjautumistiedot (kir-
jautumistapa, käyttäjätunnus, linkitetyt kirjautumisprofiilit), yhteystiedot (sähköpostiosoite) 
 
b) opiskelua koskevat tiedot: tiedot kurssi-ilmoittautumisista, kurssien ja opintosuoritusten arvioin-
nit/arvosanat, kursseille palautetut tehtävät ja niiden arvioinnit/arvosanat 
 
c) viestintää koskevat tiedot: käyttäjien järjestelmään tallentamat keskustelut ja viestintä esim. 
opintoihin liittyvään neuvontaan ja ohjaukseen liittyen, blogimerkinnät 
 
d) Digicampuksen käyttöä koskevat tiedot: selainistuntotiedot, tukipyynnöt 
 
Opintojaksojen opettajat ja LITO-opintokokonaisuuden koordinaatio käyttävät osaa näistä tiedoista 
osana opetustoimintaansa sekä opetuksen ja opintokokonaisuuden kehittämistä. 
 
Lisäksi käyttäjä voi tallentaa muita henkilötietoja Digicampus-oppimisympäristöön. LITO ei tarvitse 
tai käytä näitä tietoja, mutta ne näkyvät muille käyttäjille. 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Opinto-oikeuden perustamiseksi tarvittavat henkilötiedot saadaan kunkin osallistuvan Yliopiston 
opintotietojärjestelmästä opiskelijan kurssi-ilmoittautumisen perusteella. Tietoja käytetään myös 
opintosuoritusten siirtämiseen opetusta järjestävän Yliopiston järjestelmästä opiskelijan oman 
Yliopiston rekisteriin. 
 
Opetushenkilöstön osalta tiedot saadaan kunkin osallistuvan yliopiston kautta, kun opettaja on pää-
tetty asettaa kurssille opettajaksi. 
 
Digicampus-oppimisalustan tietolähteet: katso Digicampuksen tietosuojaseloste. 
 

7. Tietojen säilytysajat 

Digicampus-alustalla käyttäjäprofiili poistetaan, kun viimeisestä sisäänkirjautumisesta on kulunut 
vuosi. Digicampuksessa kurssit poistuvat opiskelijoiden näkyvistä 6 kuukautta kurssin päättymis-
päivämäärän jälkeen. Kurssit poistuvat opettajien näkyvistä 12 kuukautta kurssin päättymispäivä-
määrän jälkeen. 
 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
Henkilön tietoja voidaan siirtää LITO-yhteistyössä mukana olevien yliopistojen välillä. 
 
Anonymisoitua analytiikkadataa voidaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin. Anonymisoidusta datasta 
ei voida päätellä henkilön identiteettiä. 
 
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja ulkopuolisille lakiin perustuvan ilmoitus- tai luovutusvelvol-
lisuuden johdosta. 

https://digicampus.fi/admin/tool/policy/viewall.php?returnurl=https%3A%2F%2Fdigicampus.fi%2Fcourse%2Findex.php%3Fcategoryid%3D109


Digicampus-oppimisalustan tietosuojaseloste on luettavissa tästä linkistä. 
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Tietoihin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja 
tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään, jossa tiedot sijait-
sevat. 
 
Rekisterinpitäjä rajaa tietojen näkyvyyttä käyttöoikeuksilla. Vaitiolovelvollisuus sitoo henkilötietoja 
käsitteleviä työntekijöitä. 
 
Digicampus-oppimisympäristössä tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin 
ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa 
tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.  
 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä ja tarkastaa itseään 
koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen, 
puutteellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai täydentämistä sekä tarpeettomien henkilötietojen 
poistamista. 
 
Käsittelyn perusteesta riippuen rekisteröidyllä voi olla oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. 
Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötietoja käsitellään 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oppilaitokselle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä 
varten. 
 
Rekisteröidyllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista 
siksi aikaa, kunnes tiedot tai niiden käsittelyperuste on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai 
täydennetty. 
 
Jos rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään suostumuksen tai sopimuksen 
perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja 
oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos henkilötietoja käsitellään suostumuksen 
perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. 
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötie-
tojen käsittelyä silloin, kun käsittelyn perusteena on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, 
julkisen vallan käyttäminen tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä rekiste-
röidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä 
voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on myös 
oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Valvonta-
viranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, tieto-
suoja@om.fi. 
 
Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi liittyen tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen 
käsittelyyn, ota yhteyttä kotiyliopistoosi. Rekisterinpitäjien yhteystiedot löytyvät tämän selosteen 
kohdasta 2. 

https://digicampus.fi/pluginfile.php/1/tool_policy/policydocumentcontent/5/Digicampus_tietosuojaseloste_fi.pdf
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