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Rekisteriseloste Aalto-yliopiston Oodi- ja Sisu-opintotietopalveluista  

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

1. Rekisterinpitäjä Aalto-yliopisto 
PL 11000 
00076 AALTO   
puh. (09) 47001 (vaihde) 

2. Rekisteriasioita 
hoitava henkilö 

Vastuuhenkilö: 
Oppimispalvelut 
Järjestelmäsuunnittelija 
Katri Laaksonen 
oodi@aalto.fi  

3. Rekisterin nimi Aalto-yliopiston opintotietorekisteri 
4. Rekisterin 

käyttötarkoitus ja 
rekisterin pitämisen 
perusteet 

Opiskelijoita ja opintoja koskeva hallinto, johon liittyy myös Aalto-
yliopiston ylioppilaskunnan ja erikoisasemayhdistysten 
jäsenmaksutarkkailu ja asunto-oikeuden tarkkailu, sekä erilaisten opiskelua 
ja opintoja koskevien otteiden ja todistusten antaminen opiskelijoille. 
Muita käyttötarkoituksia ovat tilastointi, tieteellinen tutkimustoiminta ja 
opetusta edistävät tarkoitukset.  
Rekisterin pitäminen perustuu Aalto-yliopistoa sekä yliopistoyhteisössä 
toimivia järjestöjä koskevaan lainsäädäntöön. Keskeiset säädökset on 
lueteltu kohdassa säännönmukainen tietojen luovutus sekä seuraavassa 
luettelossa: 

• Yliopistolaki 558/2009 ja sen nojalla annetut asetukset 
• yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus 

(794/2004) ja sitä aikaisemmat teknillistieteellisiä, 
kauppatieteellisiä ja taideteollisia tutkintoja koskevat asetukset 

• Henkilötietolaki 523/1999 
• Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta 

tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä 1058/1998 (erit. 4 
§ ja 1a –luku) 

Tietoja hallinnoidaan ja ylläpidetään Oodi järjestelmässä. Sisu 
järjestelmään siirretään opiskelijoiden tietoja pilottikäyttäjille 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemistä varten ja muille 
järjestelmään tutustumista varten. 
 

5. Rekisterin tietosisältö Seuraavat tiedot ovat Oodi-järjestelmässä. Tiedon kohdalla oleva (S)-
merkintä tarkoittaa että tieto on siirretty myös Sisuun. 
1. Opiskelijan perustiedot (S) 

• henkilötunnus (S) 
• opiskelijanumero, joka toimii tunnistetietona (S) 
• kansallinen oppijanumero (S) 
• nimitiedot (S) 
• osoitetiedot (S) 
• puhelinnumero (S) 
• sähköpostiosoite (S) 
• sukupuoli (S)  
• kansalaisuus ja kotimaa (S) 
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• äidinkieli, asiointikieli, koulusivistyskieli (S) 
• kotipaikkatiedot (S) 
• opiskelijaluetteloon ottamispäivämäärä (S) 
• lukuvuosittaiset läsnä- /poissaolotiedot (S) 
• jäsenyys ylioppilaskunnassa (S) 
• jäsenyys eritysasemayhdistyksessä 
• opiskelijan entiset nimet 
• tietojen luovuttamista koskevat luvat 
• mahdollinen tieto, jos opiskelija on kuollut (S) 

 
2. Opiskelijan opinto-oikeudet 

• opiskelijan tavoitetutkinto(S) 
• opiskelijan koulutusohjelmaa, pääainetta tai vastaavia opintojen 

suuntaa koskevat tiedot(S) 
• opinto-oikeuden voimassaoloaika (S) 
• opinto-oikeuden kattavuus (S) 
• opinto-oikeuden valintakiintiö 
• opinto-oikeuden peruste 
• myönnetyt lisäajat 
• YOL 41.3 §:n mukaiset ajanjaksot 
• tieto lukukausimaksuvelvollisuudesta 
• lukukausimaksun tila 
• tieto siirto-opiskelusta  
• tieto maksullisesta tilauskoulutuksesta 
• tieto tohtoriopiskelijan opintojen pää-/sivutoimisuudesta 

 
3. Opiskelijan opintosuoritukset 

• opintojakso tai –kokonaisuus (S) 
• laajuus (S) 
• arvosana (S) 
• suorituskieli 
• suorituspäivämäärä (S) 
• suorituksen hyväksyjä (S) 

  Opiskelijan Aalto-yliopistossa suorittamat tutkinnot 
• tutkinto 
• yksikkö 
• koulutusohjelma 
• pääaine ja sivuaineet arvosanoineen 
• tutkinnon suorituspäivämäärä 
• tutkinnon laajuus 
• tutkinnon rakenne 

  Opiskelijan Aalto-yliopiston ulkopuolella suorittamat tutkinnot (opinto-              
oikeuden edellytyksenä olleet tutkinnot, esim. ylioppilastutkinto) 

• tutkinto 
• oppilaitos 
• tutkinnon suorituspäivä 

4. Opettajan/hallintohenkilön perustiedot 
• henkilötunnus (S) 
• henkilönumero (S) 
• nimitiedot (S) 
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• nimike 
• sähköpostiosoite (S) 
• vastuualue 
• järjestelmän käyttöoikeustiedot (S) 

5. Tenttien ja kurssien ilmoittautumistiedot 
• tentin tai kurssin yksilöintitiedot 
• tentin tai kurssin opettajan yksilöintitiedot 
• ilmoittautuneen opiskelijan yksilöintitiedot 

6. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tiedot 
• opiskelijan opinto-oikeustiedot (S) 
• suunniteltujen opintokokonaisuuksien ja –jaksojen tiedot (S) 
• opiskelijan kirjaamat suunnitelman tavoite- ja arviointitiedot (S) 
• tiedot suoritetuista opinnoista (S) 
• ohjaajien tiedot 
• ohjaajien antama palaute 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

• Rekisteriin on yhdistetty yliopistolain voimaanpanolain (559/2009) 
perusteella Aaltoyliopistoksi yhdistyneiden Helsingin 
kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen 
korkeakoulun opiskelijarekisterien tiedot 1.3.2010 alkaen 

• opiskelupaikan vastaanottoa koskevat tiedot saadaan 
Opetushallituksen ylläpitämästä valtakunnallisesta 
opiskelijavalintarekisteristä (L 1058/1998) sekä opiskelijan 
toimittamista asiakirjoista 

• läsnäolotiedot saadaan opiskelijan ilmoittautumistietojen 
perusteella 

• ylioppilaskunnan jäsenten ja vapaaehtoisten erityisaseman 
yhdistysten jäsenten jäsenyystiedot saadaan opiskelijan oman 
ilmoituksen perusteella 

• Ylioppilaskunnan ja  erityisaseman yhdistysten jäsenten 
jäsenmaksutiedot saadaan verkkomaksupalvelusta sekä opiskelijan 
toimittamasta maksutositteesta 

• opinto-oikeuksia ja tutkintoja koskevat tiedot saadaan opiskelijan 
yksiköstä 

• opintosuoritustiedot saadaan opiskelijan yksiköstä 
• perustietojen muutokset saadaan opiskelijan oman ilmoituksen 

mukaan 
• Lakiin perustuva osoitteen, puhelinnumeron ja kotipaikkatietojen 

salassapito opiskelijan oman ilmoituksen mukaan (turvakielto tai 
JulkL 24.1 § 31 k) 

• sähköpostiosoitteet saadaan Aalto-ylipiston IT–palveluiden 
käyttäjätunnusrekisteristä 

• henkilökunnan perustiedot saadaan Aalto-yliopiston 
henkilötietojärjestelmästä 

• avoimen yliopiston opiskelijoiden tiedot avoimen yliopiston 
ilmoittautumisjärjestelmästä (opiskelijan perustiedot, 
sähköpostiosoite, opinto-oikeudet, kurssi-ilmoittautumiset) 

• Kansainvälisteen opiskelijavaihtoon tulevien opiskelijoiden perus- 
ja opinto-oikeustiedot siirrettään Aalto-yliopiston kansainvälisen 
vaihdon järjetelmästä. 
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7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan 
talousalueen 
ulkopuolelle  

Aalto-yliopisto luovuttaa opiskelijatietoja säännönmukaisesti: 
• Kansaneläkelaitokselle (OpintotukiL 65/1994) 
• työvoimaviranomaiselle (TyöttömyysturvaL 1290/2002, L Julkisesta 

työvoimapalvelusta 1295/2002) 
• Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle (Yliopistolaki 558/2009) 

(ylioppilaskunnan jäsenyyttä koskevat tiedot sekä asunto-oikeutta 
koskevat tiedot) 

• Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle sekä suoraan Aalto-
yliopistosta että valtakunnallisen tietovarannon kautta 
(TerveydenhuoltoL 1326/2010 17 § ja VnA 380/2009 9 ja 10 § 
opiskelijan terveydenhuoltoa varten) 

• tieteellistä tutkimusta varten (JulkisuusL 621/1999 ja HenkilötietoL 
523/1999) 

• Opetus- ja kulttuuriministeriölle KOTA-tietokantaan 
• CIMO:lle (Center for International Mobility) vaihto-opiskelua 

koskevat tiedot 
• teknistä käyttöyhteyttä käyttäen korkeakoulujen valtakunnallisen 

tietovarannon kautta opiskelijavalintarekisterin käyttöön (Laki 
1058/1998 6 d §) 

• teknistä käyttöyhteyttä käyttäen korkeakoulujen valtakunnallisen 
tietovarannon kautta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto Valviran (Laki ja asetus terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä L559/1994, A 564/1994) käyttöön 

• opiskelijatietoa teknisenä tallenteena suoraan korkeakoulujen 
valtakunnallisen tietovarannon kautta tilastokeskukselle 
(Tilastolaki 280/2004 15 §)   

• Rekisteröidyn luvalla opintosuoritustietoja luovutetaan muille 
suomalaisille JOOPAS-konsortion korkeakouluille 
hyväksilukemisessa käytettäväksi valtakunnallisen tietovarannon 
kautta 

• Rekisteröidyn luvalla Aalto-yliopisto voi luovuttaa opiskelijoiden 
henkilö- ja yhteystietoja Aalto-yliopiston ulkopuolelle  

o opiskelua edistäviin tarkoituksiin 
o kyselytutkimuksiin ja markkinointiin 
o rekrytointitarkoituksiin 
o alumnitoimintaan 
o Aalto-yliopiston kirjastolle 
o Aalto-yliopiston tutkimustietojärjestelmään 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
säännönmukaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta 
Tietojen luovutuksiin käytetään Oodi-järjestelmässä olevia tietoja. 
 

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 sellaisia 
opiskelijaa koskevia tietoja, joita hän työtehtävissään tarvitsee. 

• Opiskelijan yksikössä säilytetään opiskelijoiden valintaa, opinto-
oikeuksia ja tutkintoja koskevat asiakirjat siten kuin niiden 
säilyttämisestä erikseen määrätään. 
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• Tutkintotodistusten jäljennökset säilytetään pysyvästi arkistossa. 
 
B. Tietojärjestelmään talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden 
periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus) 

• Oodi-järjestelmän tiedot säilytetään Aalto-yliopiston omistamilla ja 
ylläpitämillä palvelimilla.  
Sisu-järjestelmän tiedot säilytetään Funidatan ylläpitämillä Tiedon 
palvelimilla, jotka sijaitsevat Tiedon kapasiteettipalvelussa 

• Tiedoista on olemassa tietyin osin rekisterin looginen jatke 
viranomaistietovarannossa (VIRTA), jonka palvelimia ylläpitää ja 
hallinnoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. 

• Tietokoneet, palvelimet sekä tietokannat on suojattu salasanalla. 
• Rekisterin ja työasemien väliset yhteydet on suojattu niin, etteivät 

ulkopuoliset pääse tietoihin käsiksi. 
• Opintorekistereihin on pääsy vain niillä Oodi-käyttöoikeuden 

haltijoilla, jotka kirjallisessa käyttöoikeushakemuksessa olevalla 
digitaalisella allekirjoituksellaan (Aalto-tunnistautuminen) 
vastaavat siitä, että henkilökohtaista käyttäjätunnusta käytetään 
noudattaen voimassaolevia lakeja ja asetuksia sekä Aalto-
yliopiston tietojärjestelmien käytöstä ja ylläpidosta annettuja 
politiikkoja ja ohjeita. 

• Opiskelijoilla on mahdollisuus nähdä tietojaan henkilökohtaisen 
tunnuksen ja salasanan avulla omasta käyttöliittymästään. 

• Oodi-järjestelmän teknisen ylläpidon hoitaa Aalto-yliopiston IT-
palvelut erillisellä sopimuksella. Aalto-yliopiston IT-palveluiden 
valtuutetuilla henkilöillä on pääsy järjestelmän tietokantoihin. 
Sisu-järjestelmän teknisen ylläpidon hoitaa Funidata Oy 
palvelusopimuksen mukaisesti. Funidatan valtuutetuilla henkilöillä 
on pääsy järjestelmän tietokantoihin. 

• Salassapidettävien tietojen säilytys ja suojaus 
• Sisusta ei siirretä tietoja takaisin Oodiin. Oodista päivitetään tiedot 

Sisuun kerran vuorokaudessa. 
9. Tarkastusoikeus • Opiskelijalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään 

koskevat henkilötiedot, ellei henkilötietolaista muuta johdu. 
• Pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai omakätisesti 

allekirjoitetulla kirjeellä. 
• Pyyntö osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle (osoite yllä). 
• Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. 

10. Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

• Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään 
koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan 
rekisterin vastuuhenkilölle (osoite yllä). 

11. Muut oikeudet • Opiskelijalla on mahdollisuus kieltää tietojensa luovuttaminen 
matrikkeleihin tai sukututkimuksiin ottamalla yhteyttä 
henkilökohtaisesti koulunsa oppimispalveluihin. 

 


