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1. Rekisterin nimi 

 

 
Janakkalan lukion alumnirekisteri (entisten opiskelijoiden yhteystietorekisteri) 
 

 
2. Rekisterin pitäjä 
 
 

 
Janakkalan kunta 
Janakkalan lukio 
Lukiotie 1, 14200 Turenki 
Heimolantie 2, 12400 Tervakoski 

 
3. Vastuu-
/yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

 
opinto-ohjauksen lehtori 
Olli Pöyry 
olli.poyry(at)janakkala.fi 
(03) 680 1611 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin 
käyttötarkoitus 

 
Henkilörekisterin tarkoituksena on seurata Janakkalan lukion entisten 
opiskelijoiden sijoittumista lukion jälkeisiin jatko-opintoihin ja työelämään. 
Rekisterin tarkoituksena on lisäksi kartoittaa mahdollisia vierailijoita lukion 
järjestämiin jatko-opintoihin ja työelämään liittyviin tapahtumiin. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu Henkilötietolain 8 §. 
 
Rekisterin sisältämien henkilötietojen käyttöoikeus on ainoastaan lukion opinto-
ohjaajalla (opinto-ohjauksen lehtori). 

 
5. Rekisterin 
tietosisältö 
 

 
Sukupuoli (vastaaminen pakollista), Sukunimi (vastaaminen vapaaehtoista), 
Etunimi (vap.eht.), Sähköpostiosoite (vap.eht.), Puhelinnumero (vap.eht.), 
Valmistumisvuosi (pakoll.), Toimipiste (pakoll.), Mitä teet tällä hetkellä 
pääasiallisesti (pakoll.), Työssä oleville: Millä alalla ja minkälaisissa tehtävissä 
työskentelet (vap.eht.), Opiskelijoille: Minä vuonna aloitit tai aloitat opintosi 
(vap.eht.), Opiskelijoille: Missä opiskelet (vap.eht.), Opiskelijoille: Missä 
oppilaitoksessa opiskelet (vap.eht.), Opiskelijoille: Millä alalla opiskelet 
(vap.eht.), Tutkintoa suorittaville opiskelijoille: Missä koulutus- tai tutkinto-
ohjelmassa opiskelet (vap.eht.), Tutkintoa suorittaville opiskelijoille: Mitä 
tutkintoa suoritat (vap.eht.), Opiskelijoille: Olisitko kiinnostunut kertomaan 
opinnoistasi ja opiskelijaelämästä lukion nykyisille opiskelijoille (vap.eht.), 
Terveisiä, risuja, ruusuja ja kehitysideoita opettajistolle, opolle, rehtorille ja 
muulle henkilökunnalle (vap.eht.) 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

 
Rekisteriin säännönmukaisesti talletettavat tiedot saadaan 
verkkokyselylomakkeella sekä tarvittaessa lukion hallintojärjestelmän arkistosta. 
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7. Säännönmukaisten 
tietojen luovutukset 

 
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 
 

 
8.  Tietojen siirto EU:n 
tai Euroopan 
talousalueen 
ulkopuolelle 
 

 
Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin pitäjä saattaa 
käyttää rekisterin tietoja anonyymisti tilastojen laatimiseen. 

 
9. Rekisterin 
suojauksen periaatteet 
 
 

 
Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä (Google G Suite -ohjelmisto, 
lisenssinhaltija Janakkalan kunnan sivistystoimi, lisätiedot ks. 
https://gsuite.google.fi/intl/fi/).  
 
Verkkoympäristön tietoturvasta vastaa palveluntarjoaja (lisätiedot ks. 
https://gsuite.google.fi/intl/fi/security/). 
 
Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan lukion opinto-ohjaajalla (opinto-ohjauksen 
lehtori). 
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10. Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin talletetut 
tiedot (Henkilötietolaki 26 §) laissa määriteltyjä rajoituksia lukuun ottamatta. 
Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai 
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti 
rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki 28 §).  
 
Yhteystiedot tarkastuspyynnön esittämiseksi: 
 
Janakkalan lukio 
Olli Pöyry  
Lukiotie 1  
14200 Turenki 
 
Päätöksentekijä tarkastusoikeutta koskevissa asioissa: 
 
Janakkalan lukio 
Olli Pöyry  
Lukiotie 1  
14200 Turenki 
 

 
11. Tietojen 
korjaaminen 
 

 
Rekisterissä olevien henkilötietojen korjaamiseksi tehdään yksilöity kirjallinen 
korjausvaatimus. Korjausvaatimuksen yhteydessä tarkistetaan pyytäjän 
henkilöllisyys. 
 
Yhteystiedot tietojen korjausvaatimuksen esittämiseksi: 

 
Janakkalan lukio 
Olli Pöyry  
Lukiotie 1  
14200 Turenki 
 
Päätöksentekijä tietojen korjaamista koskevissa asioissa: 
 
Janakkalan lukio 
Olli Pöyry  
Lukiotie 1  
14200 Turenki 
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12. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

 
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja 
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 
 


