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1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
Hyvinvointipalvelujen lautakunta 
 
 
Osoite 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 
 

  
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
05 26911, kirjaamo@ruokolahti.fi 
 
 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Nimi 
Rehtori Saila Heikkinen, Saila.Heikkinen@ruokolahti.fi, 044 4491 240 
 
 
Osoite 
Metsolantie 7, 56100 Ruokolahti 
 
 
 
Tietosuojavastaava 
Matti Backman, Matti.Backman@ruokolahti.fi, 044 4491 203 
 
  

3. Rekisterin nimi  
Sanoma Pro oppimisympäristö 
 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus 
 

 
Asiakassuhde 
Opettaja luo oppimisympäristössä omia työtiloja jakaakseen oppilailleen sisältöä 
ja seuratakseen oppilaiden edistymistä. Työtilaan voi kopioida valmista Sanoma 
Pron sisältöä, ja opettaja voi liittää sinne myös muita sisältöjä. 
Oppimisympäristöjen käyttöön pyydetään oppilaan huoltajilta etukäteen 
kirjallinen suostumus. 

 
5. Rekisterin tietosisältö ja 
henkilötietojen käsittelijät 
 
 

 
etunimi,  
sukunimi,  
luokka-aste,  
rooli (opettaja/henkilökunta tai oppilas) 
käyttäjätunnus ja salasana 
oppimishistoria 
mahdollisesti sähköposti ja puhelinnumero 
Henkilötietojen käsittelijä oppilaitoksen opettajat ja henkilökunta sekä Sanoma 
Pron henkilökunta 
Tekninen käsittelijä Sanoma Pro 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet  

 
Multiprimus 
Rekisteröidyn itse antamat tiedot 
 
 
 
 
 

  



7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 
 

Tietoja ei luovuteta minnekään. 
 
 
 
 
 
 

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

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 
9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 
A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto) 
  
Ei ole 
 
 
 
 
B. Tietojärjestelmän aineisto 
Palvelimet sijaitsevat EU:n alueella tietoturvallisessa konesalissa, jonne pääsy on 
rajoitettu nimetyille henkilöille. 
Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Oppilaan tiedot poistuvat, 
kun hän poistuu kunnan koulusta. 
 
 
 
 
 
 

10. Rekisteröidyn 
tarkastustoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja 
käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot 
koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. 

11. Tietojen oikaisu ja 
poistaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen 
käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita 
"Oikeus tulla unohdetuksi". 

12. Ilmoitusvelvoite 
henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista 
tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos 
loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on 
rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle. 
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