
 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n/24 §:n mukainen

TIETOSUOJASELOSTE 

Yhdistetty rekisteriselosteet ja informointiasiakirja 

Aalto yliopiston sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn alusta Apply-palvelu 

Helpdesk: eage(at)aalto.fi 
 

A. Aalto-yliopiston haku- ja valintatietorekisteri 
 

1. Rekisterinpitäjä Aalto yliopisto 
PL 11000, 00076 Aalto 
Puh. 09 47001 (vaihde) 

2. Rekisteriasioita hoitava 
henkilö 

Projektisuunnittelija Mari Riihiaho 
Aalto-yliopisto 
Aallon opintohallinnon tietojärjestelmät, PL 11100, 00076 Aalto 
email: eage(at)aalto.fi 

ko. yhteystiedot eivät ole tarkoitettu Apply-palvelussa hoidettaviin 
asioihin liittyviin kyselyihin, vaan ainoastaan 
henkilörekisteriasioihin. 

3. Rekisterin nimi Aalto-yliopiston haku- ja valintatietorekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

 Aalto-yliopiston haun ja valinnan toteuttaminen  
 hakija laittaa vireille asian hakuun ja valintaa liittyen, seuraa 

oman asian edistymistä ja voi tarkastella omaa asiarekisteriä, 
 asiankäsittelijä tekee määriteltyihin asiaprosesseihin liittyviä 

toimenpiteitä ja voi tarkastella omaa asiarekisteriä sekä  
 pääkäyttäjät luovat ja ylläpitävät omasta käyttöliittymästään 

asioita (lomakkeet + prosessit) sekä roolitietoja.  

5. Rekisterin tietosisältö Aallon WebLogin palvelun kautta kirjautuneet käyttäjät 

Järjestelmään välitetään ja tallennetaan Aallon WebLogin palvelun 
kautta seuraavat tiedot 

 Käyttäjätunnus  
 Verkostotunnus (käyttäjätunnus@aalto.fi)  
 Henkilön koko nimi  
 Sähköpostiosoite  
 Henkilön suhde korkeakouluun (opiskelija, henkilökunta)  
 Organisaatioyksikkö  
 Vastuualuekoodi  
 Tehtävänimike  
 Työntekijänumero  



 Esimiesnumero (käyttäjän esimiehen työntekijänumero)  
 Opiskelijanumero  

Ulkopuoliset käyttäjät 

Ulkopuolisilta, eli järjestelmään rekisteröityneiltä käyttäjiltä 
tallennetaan seuraavat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä 

 Sähköpostiosoite  
 Henkilön koko nimi  
 Täydellinen postiosoite  
 Puhelinnumero  

Asiayhteyden tiedot 

 Yksittäisellä lomakkeella kysytyt muut tiedot  
 Asiankäsittelyn yhteydessä tallennetut käsittelymerkinnät ja 

kommenttitiedot  

Asian lokitiedot 

 Vireillepanijan käyttäjätunnus  
 Asiankäsittelijän nimi  
 Kunkin käsittelyvaiheen käsittelyajankohta  
 Käsittelyvaiheen tyyppi  
 Vaiheen käsittelijäroolit  
 Vaiheen ratkaisutiedot  
 Lomakkeen muokkaajan käyttäjätunnus  
 Lomakkeen muokkausajankohta  

6. Henkilötietojen 
säilytysaika 

Kuten Aallon arkistonmuodostussuunnitelmassa. Opintoihin liittyvät 
tiedot säilytetään pääsääntöisesti henkilön valmistumiseen saakka. 

7. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Aallon lupahallinnosta 
suluissa mainittu funetEduPerson skeeman v2.0 mukaiset attribuutit 

 Käyttäjätunnus (uid)  
 Henkilön nimi (cn, common name)  
 Sähköpostiosoite (mail)  
 Henkilön suhde korkeakouluun (eduPersonAffiliation)  
 Tehtävänimike (title)  
 Yksikön nimi (ou/organizationalUnitName)  
 Ensisijainen kieli (preferredLanguage)  
 Verkostotunnus (eduPersonPrincipalName)  
 Vastuualuekoodi  
 T-numero  
 Esimiesnumero  
 Opiskelijanumero  

Käyttäjiltä itseltään 

 Täytetyllä lomakkeella kysytyt tiedot  



Asian käsittelijältä 

 Käsittelyssä merkityt tiedot  

Kieli- ja tasotestituloksien tiedot 

 Nimi  
 Syntymäaika  
 Sukupuoli  
 Testipäivä  
 Testitulokset osiot eroteltuna  

8. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

HAREK-hakijarekisteri 

 hakijoiden tiedot  
 valintapäätökset  

AaltoDW tietovarasto 

 hakijoiden tiedot  
 valintapäätökset  
 paikan vastaanottaneet  

Rekisteristä ei muutoin luovuteta tietoja, ellei täytettävässä 
lomakkeessa toisin mainita, käyttäjältä kysytään aina lupa tietojen 
luovuttamiseen. 

9. Tietojen luovutus EU:n 
tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, 
ellei täytettävässä lomakkeessa toisin mainita, käyttäjältä kysytään 
aina lupa tietojen luovuttamiseen. 

10. Rekisterin suojauksen 
perusteet 

Järjestelmän suojauksessa käytetään normaaleja Aallon 
tietoturvaperiaatteita ja mekanismeja. 

ATK:lle tallennetut tiedot: 

 Prosessitiedon syöttäminen ja ylläpitäminen vaatii 
pääkäyttäjäoikeutuksen  

 Tiedonsiirto on suojattu SSL (Secure Sockets Layer) -
yhteyttä käyttäen  

 Järjestelmän lähettämät evästeet eivät sisällä arkaluonteisia 
tietoja ja niitä käytetään mahdollistamaan järjestelmän 
tekninen toimivuus  

Asiakirjojen käsittelyssä ja hävittämisessä noudatetaan Aallon 
asiakirjahallinnon ohjeita. 

11. Tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

Käyttäjä voi tarkistaa Aallon käyttäjähallintoon ja järjestelmällä 
toteutettuun asiointiin liittyvät tiedot www-käyttöliittymän kautta. 
Muihin tietoihin liittyvät tarkistuspyynnöt ja korjausvaatimukset 
osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 
 

 
  



B. Aalto-yliopiston kieli- ja tasotestitulosrekisteri  
 

1. Rekisterinpitäjä Aalto yliopisto 
PL 11000, 00076 Aalto 
Puh. 09 47001 (vaihde) 

2. Rekisteriasioita hoitava 
henkilö 

Projektisuunnittelija Mari Riihiaho 
Aalto-yliopisto 
Aallon opintohallinnon tietojärjestelmät, PL 11100, 00076 Aalto 
email: eage(at)aalto.fi 

ko. yhteystiedot eivät ole tarkoitettu Apply-palvelussa hoidettaviin 
asioihin liittyviin kyselyihin, vaan ainoastaan 
henkilörekisteriasioihin. 

3. Rekisterin nimi Aalto-yliopiston kieli- ja tasotestitulosrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

 Hakijan tai opiskelijan haun ja valinnan toteuttaminen  

5. Rekisterin tietosisältö Kieli- ja tasotestituloksien tiedot 

Rekisteriin tallennetaan kielitestien tuloksia, jotka ovat henkilön 
toimesta pyydetty raportoimaan Aalto-yliopistoon. Rekisteriin 
tallennetaan kielitestin suorittaneesta henkilöstä seuraavat tiedot:  

 Nimi  
 Syntymäaika  
 Sukupuoli  
 Testipäivä  
 Testitulokset osiot eroteltuna  

6. Henkilötietojen 
säilytysaika 

Kuten Aallon arkistonmuodostussuunnitelmassa.  

7. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Hakijan tai opiskelijan pyynnöstä lähetetyt testien 
järjestäjäorganisaatioiden lähettämät tiedot. 

8. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

Aalto-yliopiston haku- ja valintatietorekisteri 

 Nimi  
 Syntymäaika  
 Sukupuoli  
 Testipäivä  
 Testitulokset osiot eroteltuna  

Rekisteristä ei muutoin luovuteta tietoja, ellei täytettävässä 
lomakkeessa toisin mainita, käyttäjältä kysytään aina lupa tietojen 
luovuttamiseen. 

9. Tietojen luovutus EU:n 
tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, 
ellei täytettävässä lomakkeessa toisin mainita, käyttäjältä kysytään 
aina lupa tietojen luovuttamiseen. 

10. Rekisterin suojauksen 
perusteet 

Järjestelmän suojauksessa käytetään normaaleja Aallon 
tietoturvaperiaatteita ja mekanismeja. 



ATK:lle tallennetut tiedot: 

 Prosessitiedon syöttäminen ja ylläpitäminen vaatii 
pääkäyttäjäoikeutuksen  

 Tiedonsiirto on suojattu SSL (Secure Sockets Layer) -
yhteyttä käyttäen  

 Järjestelmän lähettämät evästeet eivät sisällä arkaluonteisia 
tietoja ja niitä käytetään mahdollistamaan järjestelmän 
tekninen toimivuus  

Asiakirjojen käsittelyssä ja hävittämisessä noudatetaan Aallon 
asiakirjahallinnon ohjeita. 

11. Tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

Käyttäjä voi osoittaa tarkistuspyynnöt ja korjausvaatimukset 
rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 

  

 


