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1. Rekisterinpitäjä 
  

 
TieVie-virtuaaliyliopistohanke 

  
Oulun yliopisto 
Opetuksen kehittämisyksikkö 
Pentti Kaiteran katu 1 
PL 8000 
90014 OULUN YLIOPISTO 
 

 
2. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja/tai 
yhteyshenkilö 

 
Projektipäällikkö Merja Ruotsalainen 
Sähköpostiosoite: merja.ruotsalainen@oulu.fi 
Puhelinnumero: 08 - 553 4021, 040 – 720 2269 
 

  
Oulun yliopisto 
Opetuksen kehittämisyksikkö 
Pentti Kaiteran katu 1 
PL 8000 
90014 OULUN YLIOPISTO  
 

 
3. Rekisterin nimi 

 
TieVie-koulutuksen, TieVie-asiantuntijakoulutuksen (aik.  
-kouluttajakoulutus) sekä TieVie-hankkeen järjestämien lyhytkestoisten 
koulutusten osallistujarekisteri 
 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 
 

 
TieVie-verkoston ylläpito 
 
TieVie-koulutukseen, TieVie-asiantuntijakoulutukseen sekä TieVie-
hankkeen järjestämiin lyhytkestoisiin koulutuksiin liittyvä 
opiskelijahallinnointi ja tiedottaminen 
 

 
5. Rekisterin tietosisältö  
 
 

 
Rekisteri sisältää TieVie-portaaliin rekisteröityneiden henkilötietoja (esim. 
ammatti, työn kuvaus, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite ja koulutustietoja). Rekisteröity voi muokata kyseisiä 
tietoja itse. Muokkausmahdollisuus ei koske kuitenkaan TieVie-hankkeen 
järjestämiä lyhytkestoisia koulutuksia, joissa rekisteröityjen tiedot eivät ole 
julkisesti verkossa. 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 
 

 
Tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään koulutuksen 
ilmoittautumislomakkeessa. 
Palaute koulutuksista on rekisteröityjen itsensä kirjoittamaa, mutta sitä ei 
voi yhdistää keneenkään yksittäiseen rekisteröityyn. 
Tietojen osittaiseen julkaisemiseen rekisteröity suostuu 
osallistujasopimuksen hyväksyttyään *.  
Opintotuotokset ovat rekisteröidyn itsensä lisäämiä. 
Opintojen suoritustilastoa ylläpitää rekisterin pitäjä. 
 
* Ei koske TieVie-hankkeen järjestämiä lyhytkestoisia koulutuksia, joiden 
tiedot eivät ole julkisesti verkossa. 
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7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
 

 
Tietoja ei TieVie-virtuaaliyliopistohankkeen puolesta luovuteta muualle. 
 

 
8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 
 

 
ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön 
valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus) 
 
Tiedot on tallennettu kryptauksella suojattuun atk-järjestelmään. 
Tallentamiseen käytettävät atk-järjestelmät ovat jatkuvan ylläpidon alaisia 
järjestelmän tietoturvan varmistamiseksi. Palvelimet sijaitsevat lukitussa 
konehuoneessa. 
 
Rekisteritietojaan rekisteröity voi tarkastella itse*. Osa tiedoista on 
julkisesti verkossa ja tämän osallistujat ovat hyväksyneet 
osallistujasopimuksessa*. Osallistujien opintotuotokset ovat salasanalla 
suojattu ja näkyvät vain koulutuksen osallistujille sekä koulutuksen 
järjestäjille. Suoritustilastot näkyvät koulutuksen järjestäjille sekä 
henkilökohtaiset suoritustilastot jokaiselle osallistujalle itselleen. Muut 
tiedot on suojattu teknisesti siten, että ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä ja 
järjestelmän sovelluskehittäjällä on niihin pääsy.  
 
Manuaalisessa muodossa järjestelmän tietoja ei säilytetä. 
 
* Ei koske TieVie-hankkeen järjestämiä lyhytkestoisia koulutuksia, joiden 
tiedot eivät ole julkisesti verkossa. 

 


