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Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki 

Rekisteriseloste Aalto-yliopiston kurssipalautejärjestelmästä 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä Aalto-yliopisto 
PL 13350 
00076 AALTO 
puh. (09) 47001 (vaihde) 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö Vastuuhenkilö: 
Oppimispalvelut 
Asiantuntija Timo Ovaska 
timo.ovaska@aalto.fi 

3. Rekisterin nimi Aalto-yliopiston kurssipalautejärjestelmä 
4. Rekisterin käyttötarkoitus ja
rekisterin pitämisen perusteet

Järjestelmän käyttötarkoitus on palautteen kerääminen kurssille 
osallistuneilta opiskelijoilta sekä yhteenvetojen muodostaminen 
yksittäisten palautteiden pohjalta kurssikohtaisesti. Saadun 
palautteen pohjalta kehitetään opetusta, kurssien sisältöjä ja 
toteutustapoja. Muita käyttötarkoituksia ovat tutkimuksen ja 
hallinnon tarpeet. Kurssipalaute kerätään opintotietojärjestelmän 
kursseista. Rekisteri perustuu Yliopistolain 558/2009 87§:ssä 
säädettyyn yliopiston velvollisuuteen arvioida koulutustaan. 

5. Rekisterin tietosisältö Kuvattu tietosisältö koskee Webropol-kyselyjärjestelmää ja 
järjestelmän ohjauslogiikkaohjelmistoa.  
1. Annettu palaute
• Kysymyksen tunniste, kysymyksen järjestysnumero, kysymys,
vastaustyyppi, vastausprosentti, osallistujamäärä, keskiarvo,
keskihajonta, mediaani, vastanneiden määrä, vastaus.
2. Vastaajan perustiedot

• Palautteen antopäivämäärä ja kellonaika.
• Vastaajan nimi, sähköpostiosoite ja opiskelijanumero

3. Kurssin perustiedot
Kurssin tunniste, kurssin nimi, kurssin surrogaatti, järjestävä
organisaatio, opettajat, päättymispäivä, kurssin kieli.

6. Säännönmukaiset tietolähteet • Annettu palaute saadaan palautekyselyn vastaajalta.
• Vastaajan perustiedot saadaan opintotietojärjestelmästä.
• Kurssin perustiedot saadaan opintotietojärjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto EU:n
tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

• Kurssipalaute näkyy opetustapahtumaan merkityille
henkilöille, joille on merkitty rooli ’vastuuopettaja’ tai
’luennoitsija’ opintotietojärjestelmässä, sekä
organisaatiokohtaisen palautteiden katseluoikeuden
(Pääkäyttäjä) omaaville henkilöille. Lisäksi palautetta voivat
käsitellä ne henkilöt, joiden työtehtäviin se on määritelty
kuuluvaksi.

Yliopiston ulkopuolelle ei luovuteta sellaisia yksittäisiä tietoja tai 
yhteenvetoraportteja, jotka sisältävät yksittäisen opettajan tai 
opiskelijan henkilötietoja. 
Alle viiden opiskelijan antama palaute näkyy ainoastaan 



järjestelmän pääkäyttäjälle. 
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
• Säilytetään ja suojataan siten, että ulkopuoliset eivät näe niitä ja
siten, ettei niitä voida vahingossa tai laittomasti hävittää,
muuttaa, luovuttaa, siirtää tai muutoin laittomasti käsitellä.
• Toimintayksikössä kullakin työntekijällä on oikeus nähdä vain
sellaisia palautetietoja, joita hän työtehtävissään tarvitsee.
• Palautteen yhteenvetoihin ja tiedonsiirtojen yhteyteen
poimittavat opiskelijatiedot säilytetään saman periaatteen
mukaisesti kuin palautteenkin tiedot.

B. Tietojärjestelmään talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden
periaatteet ja käytön valvontaa sekä laitteiden fyysinen suojaus)
• Tiedot säilytetään Aalto-yliopiston tietokoneilla.
• Tietokoneet sekä tietokannat on suojattu salasanalla.
• Rekisterin ja työasemien väliset yhteydet on suojattu niin,
etteivät ulkopuoliset pääse tietoihin käsiksi.
• Opettaja saa vastaajien opiskelijanumerot palautteesta
erillisenä listauksena.
• Järjestelmän atk-teknisen ylläpidon hoitaa erillisellä
sopimuksella Aalto-yliopiston IT-palvelukeskus, jonka
valtuutetuilla henkilöillä on pääsy järjestelmän tietokantoihin.
• IT-palvelukeskuksen valtuutetut henkilöt valvovat
järjestelmän käyttöä.
• Kaikki 5 vuotta vanhemmat palautteet poistetaan järjestelmästä
aina ennen lukuvuoden alkua. Rekisterin palvelinlaitteistot
sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukitut ja vartioidut ja joihin on
pääsy vain tietyillä henkilöillä.
• Rekisterin palvelinlaitteistojen ja verkkoyhteyksillä
saavutettavien palvelujen sekä rekisterin käyttöyhteyksien ja
tietojen käytön suojaamisessa toteutetaan useita teknisiä keinoja.
Suojausmenettelyjä pyritään jatkuvasti kehittämään.
• Rekisterin tietokantojen ja järjestelmän tietojen
varmistuskopiointi ja varmistusten säilytys on toteutettu
huolellisesti.
Muilta osin noudatetaan henkilötietolakia (523/99), lakia
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) sekä Aalto-
yliopiston säädöksiä henkilötietojen käsittelystä, suojaamisesta,
kulunvalvonnasta, tilojen käytöstä ja lukitsemisesta.

9. Tarkastusoikeus Opiskelijalla ja opettajalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät 
itseään koskevat henkilötiedot, ellei henkilötietolaista muuta 
johdu. 
• Pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai omakätisesti 

allekirjoitetulla kirjeellä. Pyyntö osoitetaan 
sähköpostitse: opit-esupport@aalto.fi.

• Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. 


