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Koulutusohjattavien ja -valmennettavien tietojen käsittely (OHO-hanke) 

 
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietoja. Tällä selosteella informoimme rekiste-
röityä (jatkossa Sinua) siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia Sinulla on ja miten voit käyttää 
oikeuksiasi. Selosteen sisällöstä, rekisteröidyn oikeuksista jne. on säädetty EUn Tietosuoja-asetuksessa 2016/679.  
 
Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintaa, joita kohdistetaan luonnollisen henkilön esim. Sinun henkilö-
tietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin. Henkilötietojen käsittely voi tapahtua tietojärjestelmissä tai 
manuaalisesti esim. paperilla tai keskustellen. Henkilötietojen käsittely sisältää mm. tietojen keräämisen, tallenta-
misen, järjestämisen, säilyttämisen, muokkaamisen, siirtämisen, tietojen yhdistämisen, luovuttamisen, julkaisemi-
sen sekä myös tietojen poistamisen ja hävittämisen. 
 

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

 
Rekisterinpitäjän nimi ja osoite: 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) -konserni 
Korvanranta 50 
96300 Rovaniemi 
 
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava 
Tietosuojaan ja tähän käsittelytoimintaan olevissa kysymyksissä ole ensisijaisesti yh-
teydessä kohdassa 2 esitettyyn rekisterin yhteyshenkilöön. 
 
Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös REDUn tietosuojavastaavaan. Hänen nimen ja 
yhteystiedot löydät redu.fi/tietosuojavastaava -sivulta. 
 

2. Käsittelytoiminnosta vastaavat tulosalue, yksikkö tai yhtiö 

 
Lapin koulutuskeskus REDU 
Opiskelijapalvelut / Ohjauksella opintoihin (OHO) -hanke 
 
Vastuullinen johtaja 
Nimi Arkko Taisto 
Sähköposti taisto.arkko@redu.fi 
Puh.  040 547 5045 
 
Käsittelytoiminnon tai rekisterin yhteyshenkilö 
Nimi Hurtig Leila 
Sähköposti leila.hurtig@redu.fi 
Puh.  040 5813 706 

  

https://www.redu.fi/tietosuojavastaava
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3. Käsittelytoiminnon tiedot 

 
Käsittelytoiminnon nimi 
Koulutusohjattavien ja -valmennettavien tietojen käsittely (OHO-hanke). 
 
Käsittelyssä käytettävän rekisterin tai tietovarannon nimi 
Foreammatti ja Aamos Group Oy:n asiakastietojärjestelmä. 
 
Käsittelyn tarkoitus 
Käsittelyn tarkoituksena on tuottaa Ohjaamon / OHO-hankeen asiakkaalle koulutus-
ohjaus ja -valmennuspalveluja, jolla edistetään asiakkaan mahdollisuutta siirtyä opis-
kelemaan tai työllistymään. 
 
Käsittelyn oikeusperuste 
Asiakastietojen käsittely perustuu Ohjaamon / OHO-hankkeen (REDUn hanke) asiak-
kaan välille syntyvään asiakassuhteeseen (sopimussuhde). 
 
Henkilötietojen säilytysaika 
Koulutusohjattavien tietoja säilytetään 5 vuotta hankkeen päättymisen 31.1.2022 
jälkeen (Foreammatti). Koulutusvalmennettavien tietoja säilytetään puoli vuotta val-
mennuksen päättymisen jälkeen (Aamos Group Oy). 

4. Rekisteröidyt 

Käsittelytoiminnossa käsitellään seuraavien henkilöryhmien tietoja: 
Kohderyhmänä ovat ilman opiskelupaikkaa jääneet (15-29 v.) nuoret, ammatillisen 
tai lukiokoulutuksen keskeyttäneet nuoret ja ammatinvaihtajanuoret sekä työllisty-
mistä edistävää ja osaamista täydentävää koulutusta tarvitsevat nuoret. 
 

5. Käsiteltävät henkilötiedot, niiden lähteet ja siirto  

Alla olevassa taulukossa on esitetty käsiteltävät henkilötiedot tai henkilötietoryhmät, mistä se on saatu eli henki-
lötiedon lähde sekä mihin se mahdollisesti siirretään eli henkilötiedon siirron kohde. Taulukko kuvaa yleisellä ta-
solla käsittelytoiminnon henkilötietojen tietovirran. 
 
Huom! Foreammatissa asiakas voi itse kirjata sähköiselle lomakkeelle laajemmin henkilötietojaan, kuin mitä hank-
keessa on tarpeen. Näiden osalta alla lukee suluissa (vain jos asiakas kirjaa). 
 
Pakolliset vähimmäistiedot on merkitty * -merkinnällä. 
 

Henkilötieto tai 
henkilötietoryhmä 

Henkilötiedon lähde 
 

Henkilötiedon siirron kohde 

Koulutusohjaus   

*) Henkilön etunimi ja sukunimi Asiakkaan ilmoittama Ei siirretä 

Yhteystiedot (tarvittavat): 
Sähköpostisosoite  
Puhelinnumero 
Postiosoite 

Asiakkaan ilmoittama Ei siirretä 

Kansalaisuus (tarvittaessa) Asiakkaan ilmoittama Ei siirretä 

Äidinkieli (tarvittaessa) Asiakkaan ilmoittama Ei siirretä 

Asiointikieli (tarvittaessa) Asiakkaan ilmoittama Ei siirretä 
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Vastuuhenkilö 
(ohjauksesta vastaava henkilö) 

Hankehenkilöstö kirjaa Ei siirretä 

Kohderyhmä (OHO-hanke) Hankehenkilöstö kirjaa Ei siirretä 

Auto käytettävissä  
(jos asiakas kirjaa) 

Asiakkaan ilmoittama Ei siirretä 

Tiedot ohjauskeskustelusta,  
mm. mistä on keskusteltu ja mistä 
on sovittu jne. 

Hankehenkilöstö kirjaa Ei siirretä 

   

Koulutusvalmennus   
Henkilön etunimi, sukunimi,  
puhelinnumero ja sähköposti 

Asiakkaan ilmoittama Ei siirretä 

Opiskeluun liittyvien henkilökoh-
taisten ominaisuuksien  
tietoja 

Asiakkaan ilmoittama 
Koulutusvalmentajan ilmoittama 
Oppilaitoksen ilmoittama 

Tietoja siirretään koulutusvalmentajan ja 
REDUn välillä erillisen sopimuksen mu-
kaisesti. 

 

6. Henkilötietojen luovutus ja julkaiseminen 

 
Henkilötietojen luovutus 
Tietoja voidaan luovuttaa muille Ohjaamon toimijoille (Kela, Rovaniemen kaupunki, 
TE-toimisto) asiakkaan erillisellä suostumuksella. 
 
Henkilötietojen siirto EU:n alueen ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle 
 
Henkilötietojen julkaisu 
Henkilötietoja ei julkaista. 
 

7. Tietojärjestelmät, tietoturva ja manuaalinen henkilötietojen käsittely 

 
Tietojärjestelmät ja/tai tietovarannot, joita käytetään käsittelytoiminnossa: 
Foreammatti ja Aamos Group Oy:n asiakastietojärjestelmä. 

 
Tietojärjestelmissä ja/tai tietovarannoissa henkilötietojen käsittelyssä varmiste-
taan tietoturva seuraavasti: 
Käyttäjätunnus ja salasana tietokoneelle ja asiakastietojärjestelmään. 
 
Manuaalinen henkilötietojen käsittely tai asiakirjat, joita käytetään henkilötieto-
jen käsittelyssä: 
Manuaaliset ESR-henkilötietolomakkeet. 
 
Manuaalisessa käsittelyssä tietoturva varmistetaan seuraavasti: 
ESR-henkilötietolomakkeet säilytetään lukollisessa tilassa. 
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8. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen 

 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröitynä Sinulla on alla luetellut oikeudet.  

1. Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä 

> Tiedot henkilötietojesi käsittelytoimista löydät tässä tietosuojaselosteesta. 

2. Saada pääsy tietoihin 

3. Oikaista tietoja 

4. Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

5. Rajoittaa tietojen käsittelyä 

6. Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

7. Vastustaa tietojen käsittelyä 

8. Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 

Lisätietoa näistä oikeuksista ja miten voit käyttää näitä oikeuksia löydät: 
redu.fi/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet -sivulta. 
 
Foreammatti -tietojärjestelmän vastuullinen ylläpitäjä on Rovaniemen kaupunki. 
Hankkeen päättymisen jälkeen järjestelmässä olevien henkilötietojen tietopyynnöt 
ohjataan Rovaniemen kaupungille. 

9. Jakelu 

Kaikki Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alkuperäiset tietosuojaselosteet tallenne-
taan ROKKI-intraan tietosuojaselosteet -tiedostokirjastoon. Tämän lisäksi selosteiden 
kopiot ovat saatavilla: 

 REDUn verkkosivut www.redu.fi/tietosuojaselosteet -sivulla 
 OHO-hankkeen verkkosivut www.redu.fi/oho. 

http://www.redu.fi/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet
http://www.redu.fi/tietosuojaselosteet
http://www.redu.fi/oho

