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1. Rekisterin-
pitäjä 

Iin kunta, Ii-instituutti / kansalaisopisto ja taidekoulu 
Jokisuuntie 2, 91101 Ii 
Puh. 050 310 3458, sähköposti: kirjaamo@ii.fi   
 

2. Rekisterin 
yhteyshenkilö 
ja organisaa-
tion tietosuo-
javastaava 

Rekisterin yhteyshenkilö 
Jaana Soronen 
Puh. 050 395 0389 
Sähköposti: jaana.soronen@ii.fi 
 
Tietosuojavastaava 
Marianne Ylisuvanto 
Puh. 050 310 3461 
Sähköposti: marianne.ylisuvanto@ii.fi 
 

3. Rekisterin 
nimi 

Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta (Hellewi). 

4. Henkilötie-
tojen käsitte-
lyn tarkoitus / 
rekisterin 
käyttötarkoi-
tus 

Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen oi-
keusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia käsitel-
tävissä asioissa, jotka rekisteröidään järjestelmään.  
  
Rekisterissä olevat opettajia tai ryhmän vetäjiä koskevat tiedot ovat viranomaiselle vält-
tämättömiä, jotta heidät saadaan riittävän tarkasti yksilöityä palkantilauksia varten.  
  
Rekisterissä olevat ryhmien osallistujia koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättö-
miä, jotta osallistujat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille/ryhmiin ja jotta 
osallistumismaksut kohdentuvat oikein.   
  
Jos osallistuja on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan huoltajan tiedot, jotta laskutus voi-
daan kohdentaa oikein. Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskunsa esim. työnantajalle, 
voi hän ilmoittaa työnantajan tiedot laskun lähettämistä varten.  
  
Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tar-
peellisia tietoja. Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, valtionhallin-
non ja kaupungin viranomaisten edellyttämien tilastotietojen tuottamista varten.  
 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Sukunimi ja kutsumanimi pakolliset.  
Henkilötunnus opettajille pakollinen.   
Henkilötunnus ryhmän osallistujalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja lasku-
tusta varten. Mikäli osallistuja on alaikäinen, huoltajan henkilötunnus on pakolli-
nen.  
Osoite tai huoltajan osoite postitusta varten pakollinen.  
Kotikunta tilastointia varten.   
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Puhelinnumero pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten.  
Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten.   
Lisäksi opistoilla:  
Tutkinto tilastointia varten (OPH).   
Pääasiallinen toiminta tilastointia varten (OPH).   
Äidinkieli tilastointia varten pakollinen (OPH).   
Sukupuoli tilastointia varten pakollinen (OPH).  

6. Säännön-
mukaiset tie-
tolähteet 

Kurssien/ryhmien osallistujien tietoja ylläpidetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla kurs-
sille/ryhmään kirjautumisen yhteydessä.   
Opettajan tiedot saadaan opettajalta kurssin/ryhmän opettajaksi/vetäjäksi palkkaami-
sen yhteydessä. 

7. Tietojen 
säännönmu-
kaiset tietojen 
luovutukset 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa. 
Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, suoramarkkinointiin, 
markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin. 

8. Tietojen 
siirto EU:n tai 
Euroopan ta-
lousalueen ul-
kopuolelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin 
ylläpitojärjes-
telmät ja suo-
jauksen peri-
aatteet 

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan palveluntarjoajan sisäiseen viranomaiskäyttöön, jo-
hon käyttäjille määritellään käyttäjäryhmäkohtaiset (hallinto, päätoimiset opettajat, 
tuntiopettajat ja ilmoittautumisten vastaanottajat) käyttöoikeudet. Käyttöoikeus päät-
tyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttö-
oikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.  
  
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL -suojatussa yhteydessä. Järjestel-
män palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain atk -henkilöstöllä. 
Tietokoneet, joilla järjestelmää käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa.  
  
Palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti.  
 

10. Rekisteri-
tietojen säily-
tys, arkistointi 
ja hävittämi-
nen 

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa 
olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä Iin kunnan arkistointisuunnitelmaa.  
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11. Rekiste-
röidyn infor-
mointi 

Rekisterin tietosuojaseloste on julkaistu Iin kunnan internetsivuilla, ja on nähtävillä Iin 
kunnan asiakaspalvelupisteessä, osoite: Iisi-areena, Kisatie 2 B, 91101 Ii. 
 

12. Rekiste-
röidyn tarkas-
tusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötie-
tolaki 26 §). 
 
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on  
esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai  
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, tai henkilökohtaisesti rekisterinpitä-
jän luona (Henkilötietolaki § 28, EU:n tietosuoja-asetus).  Tarkastuspyyntö lähetetään 
osoitteeseen: 
 
Iin kunta 
Tietosuojavastaava  
Jokisuuntie 2  
91101 Ii 
 
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa (henkilötietolaki 27 §, 
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom.). 
 
Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. 
Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä 
on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:  
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 315 
00181 Helsinki 
http://www.tietosuoja.fi 

13. Rekiste-
röidyn oikeus 
vaatia tiedon 
korjaamista 
tai poista-
mista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn  
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilö-
tieto (Henkilötietolaki § 29, EU:n tietosuoja-asetus) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta 
viivytystä. 
 
Korjauspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai  
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. 
 
Korjauspyyntö lähetetään osoitteeseen: 
 
Iin kunta 
Tietosuojavastaava  
Jokisuuntie 2  

http://www.tietosuoja.fi/


TIETOSUOJASELOSTE 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointi-

asiakirja 

5.5.2022 

 

4 

91101 Ii 
 
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tie-
tojen korjaamista. 
 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymis-
todistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Re-
kisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:  
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 315 
00181 Helsinki 
http://www.tietosuoja.fi 

14. Kielto-oi-
keus 

Rekisteröidyllä on mahdollisuus kieltää rekisterinpitäjältä henkilötietolain 30 §:n mukai-
nen toiminta (julkiset nimi- ja osoitetiedot suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora-
markkinointia sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten).  
 
Rekisterinpitäjä ei harjoita ko. lainkohdan mukaista toimintaa, joten erillistä kieltopyyn-
töä ei tarvita 

15. Muut hen-
kilötietojen 
käsittelyyn 
liittyvät oikeu-
det 

 

 

http://www.tietosuoja.fi/

