
Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston 
yhteistyöoppilaitosten yhteyshenkilöiden, 
opettajien ja ohjaajien rekisteri  
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto  
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 
puh. 014 260 1211 

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Kehittämispäällikkö Merja Karjalainen 
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 
puh. 050 441 3687, merja.karjalainen@jyu.fi  

3. Rekisterin nimi Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitosten 
yhteyshenkilöiden, opettajien ja ohjaajien rekisteri. 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitosten 
yhteyshenkilöiden, opettajien ja ohjaajien rekisteriä käytetään 
oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön hallinnointiin sekä 
asiakaspalveluun avoimen yliopisto-opetuksen osalta.  
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on    
• yhteistyöoppilaitosten ja yhteyshenkilöiden tietojen ylläpito,  
• opetuksen järjestämisoikeuksien haku- ja myöntämistietojen 

ylläpito,  
• yhteistyöoppilaitosten yhteistyösopimusten hallinnointi, 
• yhteistyöoppilaitosten toiminnanohjaus, laadun seuranta ja 

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjoamista 
palveluista tiedottaminen 

• opettaja- ja (ryhmän)ohjaajien rekisteriä käytetään 
Jyväskylän yliopiston avoimen yliopisto-opetuksesta ja 
opiskelijoiden ohjauksesta vastaavien opettajien ja ohjaajien 
tietojen arkistointiin, seurantaan ja käsittelyyn. Tietoja 
käytetään avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelun apuna ja 
tietoja tarvitaan opetuksen järjestämisoikeuden myöntämistä 
varten.  

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Yhteyshenkilöitä koskevat tiedot:  
Nimi 
Tehtävänimike (mm. rehtori, laskutuksesta vastaava, 
tiedotuksesta vastaava) 
Puhelinnumero 
Sähköposti 
Paikkakunta 
Organisaatio 
 
Opettaja- ja ohjaajatiedot: 
Koulutustiedot ja todistukset 
Myönnetty oikeus toimia opettajana/ohjaajana (pätevyys 
opintojaksoon) 



 
Suoramarkkinointilupa 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot kerätään henkilöltä itseltään yhteistyöoppilaitosten 
opetuksen järjestämisoikeushakemusten yhteydessä 
verkkolomakkeella. Tietoja voidaan muuttaa ja päivittää 
henkilöiden kontaktoinnin yhteydessä. 

Muut tiedot avoimen yliopiston henkilöstöltä.  
7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset  

Opettaja- ja ohjaajatiedot toimitetaan tiedekuntaan opetuksen 
järjestämisoikeuksien käsittelyn yhteydessä.   

8. Rekisterin 
suojauksen periaatteet 

Manuaalisia aineistoja ei tuoteta.  

ATK-aineisto:  
Rekisterin henkilötiedot säilytetään kulunoikeudella 
varustetuissa konesaleissa. Henkilötietoja pääsee käsittelemään 
vain henkilöt, joille niiden käsittely kuuluu osana työtehtäviä. 
Tietojen käyttöä pystytään seuraamaan käyttäjäkohtaisesti 
takautuvasti. 

9. Rekisterin pitämisen 
perusteet 

Yliopistolaki 
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä 
maksuista (1082/2009) 
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä 
maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 
muuttamisesta (1436/2014) 
Asetus yliopistojen tutkinnoista 
Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 
Jyväskylän yliopiston johtosääntö. Hyväksytty yliopiston 
hallituksen kokouksessa 11.12.2013 
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 

Päivitetty 30.10.2017 
	

	


