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Rekisteriseloste Aalto-yliopiston Oodi-opintohallintojärjestelmän palautejärjestelmästä

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

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

2. Rekisteriasioita
hoitava henkilö

Vastuuhenkilö:
Opinto- ja opiskelijapalvelut
Sovellussuunnittelija
Katri Laaksonen
oodi@aalto.fi

3. Rekisterin nimi Oodi-opintotietojärjestelmän palautejärjestelmä (PalauteOodi)
4. Rekisterin

käyttötarkoitus ja
rekisterin pitämisen
perusteet

Rekisterin käyttötarkoitus on palautteen kerääminen opintojaksoon
osallistuneilta opiskelijoilta sekä yhteenvetojen muodostaminen
yksittäisten palautteiden pohjalta opintojaksokohtaisesti. Saadun
palautteen pohjalta kehitetään opetusta, opintojaksojen sisältöjä ja
toteutustapoja sekä yleisesti, että opetushenkilökunnan omien kurssien
osalta. Muita käyttötarkoituksia ovat tutkimuksen ja hallinnon tarpeet.

Opintojaksopalaute kerätään oodin opetustapahtumista. Rekisterin käyttö
perustuu Yliopistolain 645/1997 5§:ään. - Palautteenkeruuvelvoite tulee
Yliopistolain (645/1997) 5§:stä, jossa
todetaan: ”Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä
taiteellista toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Yliopistojen on myös
osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Yliopiston tulee
julkistaa järjestämänsä arvioinnin tulokset.”

5. Rekisterin tietosisältö 1. Annettu palaute
• Kysymyksen tunniste, kysymysryhmä, kysymyksen järjestysnumero,
kysymys, vastaustyyppi, vastausprosentti, osallistujamäärä, keskiarvo,
keskihajonta, mediaani, vastanneiden määrä, vastaajan järjestysnumero,
vastaus.
2. Vastaajan perustiedot
• Vastaajan järjestysnumero.
• Palautteen antopäivämäärä ja kellonaika.
• Sukupuoli, opintoviikot ja opintopisteet, pääaine/koulutusohjelma,
opiskelijaluetteloon
tulopäivämäärä, opiskelijan organisaatio, tavoitetutkinto, ensisijaisen
opinto-oikeuden
alkamispäivämäärä, opiskelijan kieli.
3. Opetustapahtuman/kurssin perustiedot
Opetustapahtuman tunniste, opetustapahtuman nimi, opetustapahtuman
surrogaatti, laji,
tyyppi, järjestävä organisaatio, opettajat, alkamis- ja päättymispäivä,
opetustapahtuman
kieli.
4. Palautelomakkeen perustiedot
• Omistajaorganisaatio, kyselytyyppi, vastaustyyppi, kysymysryhmä,
kysymyksen pakollisuus.
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• Palauteaika. (Palautteen keruuaika)
• Muistutusten automaattinen lähetys

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

• Annettu palaute saadaan palautelomakkeen vastaajalta.
• Opetustapahtuman perustiedot saadaan Oodi-opintotietojärjestelmästä
ja ne tallentuvat
palautelomaketta luotaessa.
• Vastaajan perustiedot saadaan Oodi-opintotietojärjestelmästä
tallennettaessa palautetta.

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

Opintojaksopalautteen tekstivastaukset näkyvät
opetustapahtumaan merkityille henkilöille, joille on merkitty jokin
muu rooli kuin ’Virkailija opeoodissa’, sekä organisaatiokohtaisen
palautteiden katseluoikeuden (Palautevirkailija 2) omaaville
henkilöille
Opintojaksopalautteen yhteenvedon muodostaminen sisäiseen
käyttöön on mahdollista opetustapahtuman opettajille ja niille
palautevirkailijoille, joilla on oikeus kyseisen yksikön palautteisiin.
Yliopiston ulkopuolelle ei luovuteta sellaisia yksittäisiä tietoja tai
yhteenvetoraportteja, jotka sisältävät yksittäisen opettajan
henkilötietoja.
Vähintään viiden opiskelijan tulee vastata palautelomakkeeseen,
jotta yhteenvetotiedot muodostuisivat ja Excel tiedonsiirtopainike
aktivoituisi.
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.
• Oodi-opintorekisteriin on pääsy vain niillä Oodi-käyttöoikeuden
haltijoilla, jotka kirjallisessa käyttöoikeushakemuksessa olevalla
allekirjoituksellaan vastaavat siitä, että henkilökohtaista käyttäjätunnusta
käytetään noudattaen voimassaolevia lakeja ja asetuksia
sekä Teknillisen korkeakoulun tietokonejärjestelmien ja
tietoliikenneverkon käytöstä ja
ylläpidosta annettuja sääntöjä ja ohjeita.
• Palautteen käyttöoikeus on rajoitettu erikseen myönnetyille
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palautevirkailijoille sekä
opetustapahtuman opettajille palautekyselyn päivittämiseen, lisäämiseen
ja yhteenvetojen tekemiseen.
• Tekstipalautetta voi käydä katsomassa vain kyseisen opetustapahtuman
vastuuopettaja
ja palautevirkailija.
• Läsnäolevat tutkinto-opiskelijat pääsevät käyttämään WebOodia
voimassaolevilla yliopiston atk-lupahallinnon myöntämillä WebLogin
tunnuksilla ja salasanalla, erillistä
käyttölupaa ei tarvita.
• Palautevirkailijoille näkyy anonyymivastaajan järjestysnumero, jakaumat:
sukupuoli,
opintoviikot, opintopisteet, organisaatio, kirjoilletulovuosi sekä vastaukset.
• Opettajille näkyy anonyymivastaajan järjestysnumero sekä vastaukset.
• Järjestelmän atk-teknisen ylläpidon hoitaa erillisellä sopimuksella Aalto-
yliopiston ITpalvelukeskus, jonka valtuutetuilla henkilöillä on pääsy
järjestelmän tietokantoihin.
• IT-palvelukeskuksen valtuutetut henkilöt ja Oodi-tiimi valvovat
järjestelmän käyttöä.
• Kaikki 5 vuotta vanhemmat palautteet poistetaan Oodi-tietokannasta
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 teknillisiä 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 Teknillisen korkeakoulun säädöksiä
henkilötietojen käsittelystä, suojaamisesta, kulunvalvonnasta, tilojen
käytöstä ja lukitsemisesta.

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.


