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TIETOJEN LUOVUTTAMINEN TURUN YLIOPISTON OPISKELIJATIETOJÄRJESTELMÄSTÄ 
 
 

Opiskelijatietojärjestelmän pitäminen ja tietosisältö perustuvat yliopistoista ja 
tutkinnoista annettuihin lakeihin ja asetuksiin, ylioppilaskunta-asetukseen sekä 
Turun yliopiston johtosääntöön koulutuksesta ja tutkinnoista. Järjestelmän 
tietosisällöstä ja -lähteistä on tarkempi kuvaus tietosuojailmoituksessa. 
 
Opiskelijatietojärjestelmän henkilötietojen käsittelyä, mm. tietojen luovuttamista, 
säätelee tietosuojalaki (1050/2018) ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(621/1999). 

 
Tietojen luovuttaminen 
 

Yliopisto luovuttaa henkilötietojärjestelmästä henkilötietoja säännöllisesti 
lakisääteisille vastaanottajille (mm. Tilastokeskus, opetusministeriö, Ylioppilaiden 
terveydenhuoltosäätiö, Kansaneläkelaitos) sekä yliopiston omille yksiköille 
opintojen seurantaa ja opetuksen suunnittelua varten. Turun yliopiston 
ylioppilaskunta saa järjestelmästä oman jäsenistönsä tiedot. Tarkempi kuvaus 
tietojen säännöllisistä luovutuskohteista on tietosuojailmoituksessa. Tietoja 
voidaan luovuttaa myös tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten, jolloin tiedot 
luovutetaan tutkimuksen tai tilaston tekijälle/vastuuhenkilölle vasta sen jälkeen, 
kun hän on saanut yliopistolta luvan tietojen vastaanottamiseen. 
Opiskelijatietojärjestelmästä voidaan luovuttaa tietoja myös opiskeluun liittyvään 
tiedottamiseen ja mielipidetutkimuksiin. Näitä tarkoituksia varten tiedot 
luovutetaan kuitenkin vain niistä rekisteröidyistä, jotka ovat antaneet siihen 
erikseen suostumuksensa. Suostumusta pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Saadakseen tiedot luovuttamista hakevan säätiön, yhdistyksen, yrityksen tai 
muun sellaisen on saatava ensin yliopistolta lupa tietojen vastaanottamiseen. 
Niissä luovutuksissa, joissa on tärkeä yksilöidä rekisteröity tarkasti, käytetään 
yksilöimiseen ensisijaisesti syntymäaikaa. Henkilötunnuksia luovutetaan vain 
tietosuojalain (1050/2018) 29 §:n määrittelemissä tilanteissa.  
 
Turun yliopiston ulkopuolisilta voidaan periä maksua IT-palveluiden työstä 84.00 
€/alkava tunti ja laskutuslisä 8.50 €. Hintaan lisätään alv. 22%. 
 

Luvan hakeminen  
 
Tutkijan, säätiön, yhdistyksen, yrityksen tms. on haettava tietojen luovuttamista 
lomakkeella, jonka saa yliopiston opiskelijakeskus Discosta. Hakemukseen on 
liitettävä lyhyt tutkimussuunnitelma tai muu kuvaus tietojen 
käyttötarkoituksesta sekä tieto vastuuhenkilöistä.  
 
Hakemus toimitetaan yliopiston opiskelijakeskus Discoon osoitteella Opiskelun 
tuki, 20014 TURUN YLIOPISTO. 
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Lisätietoja antaa opintoasiainsuunnittelija Riina Keto-Tokoi, puh. +358 50 466 
3451, sähköposti riina.keto-tokoi@utu.fi. 

 
 
 
 
Luovuttamalla saatujen henkilötietojen käsittely 
 

Käytettäessä Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä luovuttamalla saatuja 
tietoja, on hyvän rekisteripidontavan mukaisesti ilmoitettava, mistä nimi- ja 
osoitetiedot on saatu. Lähetekirjeeseen tai kyselylomakkeeseen merkitään ”Nimi- 
ja osoitetiedot on saatu Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä”. 
Saatuja tietoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen eikä luovuttaa tai myydä 
edelleen. 

 
Tutkimustarkoituksiin saadut henkilötiedot on hävitettävä, arkistoitava tai 
muutettava sellaisiksi, ettei tiedon kohde ole tunnistettavissa sen jälkeen kun 
asianomaisia henkilötietoja ei tutkimuksessa enää tarvita (Tietosuojalaki 
1050/2018). 
 

 


