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1. Rekisterinpitäjä Nimi 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 

Osoite 

Postiosoite: PL 197, 26101 RAUMA 
Katuosoite: Suojantie 2, 26100 RAUMA 

Muut yhteystiedot 

https://www.winnova.fi 

2. Rekisterinpitäjän 
vastuuhenkilö 

Toimitusjohtaja Juha Miikkulainen 

2a. Rekisterin 
vastuuhenkilö 

Turvallisuusala, lentokonetekniikka koulutuspäällikkö Petri Riento, 
etunimi.sukunimi@winnova.fi 

2b. Yhteyshenkilöt 
rekisteriin 
liittyvissä asioissa 

Koulutuspäällikkö, huoltohenkilöstön koulutusorganisaatio, Jarkko Laine, 
etunimi.sukunimi@winnova.fi, p.044 455 8256 

Lentokonetekniikka opettaja, Juha-Pekka Koskinen, etunimi.sukunimi@winnova.fi, 
p.044 455 8111 

2c. Tietosuoja-
vastaavan 
yhteystiedot 

Tietosuojavastaava Konsta Ojanen, tietosuoja@winnova.fi, puh. 044 455 8157 
 

3. Rekisterin nimi Lentokoneasennuskoulutuksen OSAN 66 -teoriakoejärjestelmäpalvelun WinNovan 
opiskelijoiden rekisteri  

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
/ Rekisterin käyttö-
tarkoitus 

Teoriakoejärjestelmäpalvelussa WinNova toteuttaa virallisena 
koulutuksenjärjestäjänä lakisääteisen Lentokoneasentajan koulutuksen OSAN 66-
teoriakokeen ja arvio sekä arkistoi palveluun tarvittavat teoriakokeen suorittamiseen 
liittyvät tiedot. Huoltohenkilöstön koulutusorganisaatioita velvoittava asetus:  
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1321/2014 

Teoriakoejärjestelmässä jokainen lentokoneasentajan koulutuksen järjestäjä toimii 
oman oppilaitoksen opiskelijatietojen rekisterinpitäjänä. 

Opiskelijat käyttävät palvelua suorittaessaan järjestelmässä teoriakokeita. Opiskelijat 
sitoutuvat palvelun käyttöehtoihin ja heitä informoidaan henkilötietojen käsittelystä 
opintoihin/teoriakokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä. Informaatio on saatavilla 
myös teoriakoejärjestelmässä. Informoinnin todennuksesta vastaa jokainen oppilaitos 
omien opiskelijoiden/rekisteröityjen osalta rekisterinpitäjinä. 

Palvelussa voidaan rekisteröidyn/opiskelijan suostumuksella siirtää tiedot/tunnukset 
toisen oppilaitoksen rekisteriin. Tarve siirrolle tulee esim. jos opiskelija menee 
suorittamaan teoriakokeen toisessa lentokoneasennuksen viranomaiskokeita 
järjestävässä oppilaitoksessa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1321-20190305&from=EN
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Teoriakokeen viranomaissäädöksien mukaiset koulutuksen järjestäjän 
tarkistusvelvoitteen perusteella oppilaitoksen tulee varmistaa, onko opiskelija 
esteellinen osallistumaan kokeeseen. Tarkastus suoritetaan 
teoriakoejärjestelmäpalvelun kautta teoriakoevastuuhenkilön toimesta tai koulutuksen 
järjestäjien yhteisesti sopimalla muulla huolellista tietojenkäsittely tapaa noudattaen. 
 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilötiedot, joita käsitellään koskevat WinNovan (oppilaitoksen) henkilökuntaa, 
opettajia, sekä oppilaita. Sekä kts. yllä kohta tarkistusvelvoite. 

Seuraavia henkilötietotyyppejä käsitellään rekisterissä: nimi, oppilaitos, opiskelijan 
etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja kirjautumistiedot, valtakunnallinen opiskelija 
ID (OID), koesuorituksen sekä suorituskertoihin liittyvät tiedot, vakuutukseen 
liittyvien tietojen hyväksymismerkintä, suostumus tietojen luovuttamisesta toisen 
koulutusorganisaation rekisteriin (luovutetaan vain, jos henkilö ilmoittautunut toisen 
virallisen koulutusorganisaation järjestämään teoriakokeeseen) sekä palvelu kerää 
tarvittavia lokitietoja. 

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä WinNovan opintohallintojärjestelmästä. 

Tietoja kertyy rekisteröidyn toiminnasta mm. oppimishistoria ja arviointidata. 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Henkilötietoja luovutetaan vain viranomaismääräyksien mukaisesti 
viranomaistahoille tai koulutuksen järjestäjän suorittaessa teoriakokeeseen liittyvää 
lainsäädännöllistä tarkastusvelvoitettaan. 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Koulutuksen järjestäjät eivät siirrä omilla toimillaan tietoja toiseen palveluun, joka 
sijaitsisi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Koulutuksen järjestäjät 
käyttävät palvelua Suomessa koulutuksen järjestäjien määritetystä toimipisteistä. 

Teoriakoejärjestelmä -palvelu sijaitsee Microsoft Azuren -pilvipalvelussa: Microsoft 
noudattaa myös kansainvälistä tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä, mitä tulee 
asiakastietojen siirtoihin maiden rajojen yli: Microsoftin tietosuoja – Tietojen 
sijaintipaikka ja Data Residency in Azure | Microsoft Azure 

Pohjois-Euroopan käyttäjien Microsoft Azure datapalvelimet sijaitsevat Irlannissa. 

9. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät 
ja suojauksen 
periaatteet 

A) Manuaalinen aineisto 

Teoriakoejärjestelmä ensisijaisesti toteutetaan suoraan teoriakoejärjestelmässä ja 
manuaalista aineistoa ei synny. Teoriakoe voidaan suorittaa myös tulosteena. Tällöin 
teoriakoetiedot kokeen jälkeen siirretään teoriakokeen vastuuhenkilön toimesta 
teoriakoejärjestelmään ja manuaalirekisteri hävitetään. 

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Teoriakoejärjestelmä -palvelu sijaitsee Microsoft Azuren -pilvipalvelussa. Microsoft 
Azuren tietoturva: Physical security of Azure datacenters - Microsoft Azure | 
Microsoft Docs. Tietojen tallennus, säilytys ja siirto:  Microsoftin tietosuoja – 
Tietojen sijaintipaikka ja Data Residency in Azure | Microsoft Azure.  

https://www.microsoft.com/fi-fi/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/fi-fi/trust-center/privacy/data-location
https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/data-residency/
https://docs.microsoft.com/fi-FI/azure/security/fundamentals/physical-security
https://docs.microsoft.com/fi-FI/azure/security/fundamentals/physical-security
https://www.microsoft.com/fi-fi/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/fi-fi/trust-center/privacy/data-location
https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/data-residency/
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WinNova toimii lisäksi koejärjestelmäpalvelun toimittajana itselleen sekä muille 
oppilaitoksille(rekisterinpitäjille). Jokainen oppilaitos toimii palvelussa itsenäisenä 
rekisterinpitäjänä. Jokaisella rekisterinpitäjällä on rajoitettu oikeus vain omaan 
rekisteriinsä sekä viranomaissäädöksien mukaisen tarkistusvelvotteen toteuttamiseen.  

Koejärjestelmäpalvelun toimittaja ylläpitää järjestelmää sekä sopii järjestelmälle 
tukipalvelut. Palvelun toimittaja huolehtii palvelimen sekä teoriakokeeseen liittyvistä 
ajantasaisista tietoturvapäivityksistä (sopii näihin liittyen 3. osapuolen sopimukset 
ylläpidosta). Koejärjestelmäpalvelua kehitetään ja valvotaan koejärjestelmäpalvelun 
koulutusorganisaatioiden ohjausryhmän/tilaajien kanssa yhteistyössä. Teoriakokeen 
järjestämiseen liittyviä viranomaisauditointeja suorittaa Traficom.  

Teoriakoejärjestelmään ja palvelimelle pääsy on rajattu koulutuksenjärjestäjän 
määritettyyn sijaintiin. Pääsy oppilaitoksen verkkoon on asianmukaisesti suojattu 
sekä koneille kirjautumiseen vaaditaan oppilaitoksen tunnukset. Oppilaitoksen 
tietoturvaa hallinnoi oppilaitoksen IT. Teoriakokeeseen kirjaudutaan omilla 
käyttäjätunnuksilla. Käyttöoikeuksia palveluun sekä tiedon elinkaarta hallinnoidaan 
teoriakoejärjestäjän/rekisterinpitäjän vastuuhenkilön toimesta. 

Teoriakoejärjestelmää käyttävä henkilöstö on saanut tietosuojaperehdytyksen sekä 
ohjeistuksen teoriakokeen järjestämiseksi. Henkilötietoja käsitellään erityistä 
huolellisuutta noudattaen. 

Koulutuksen järjestäjä säilyttää tietoja viranomaisten määräysten mukaisesti. 

10. Tarkastusoikeus Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle, joka ilmoittaa tarkastusajan ja 
paikan. Henkilöllisyystodistuksensa esitettyään henkilö saa tutustua häntä koskeviin 
mahdollisiin manuaaliasiakirjoihin, atk-tulosteisiin ja näyttöruudulla oleviin tietoihin. 
Hänelle ilmoitetaan samalla mistä rekisterin tiedot on saatu, mihin niitä käytetään ja 
mihin mahdollisesti luovutetaan. 
 

11. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 
tai tietojen poistoa 

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto, oikaisee tehtävänmukaiset käyttöoikeudet omaava työntekijä sen  
omasta aloitteestaan tai henkilön pyynnöstä. 

Korjausvaatimus tai tietojen poistopyyntö osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle, joka 
vie hyväksytyn vaatimuksen tietojen ylläpitäjille. Pyyntö toteutetaan niiltä osin, joita 
lakisääteiset viranomaisvelvoitteet mahdollistavat tai eivät kosketa. 

12. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään 
koskevia tietoja muissa, kuin tässä tietosuojaselosteessa mainituissa 
käyttötarkoituksissa.  

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. 

Palvelussa rekisteröity itse voi ilmaista suostumuksen tai poistaa suostumuksen 
tietojensa siirtoon toisen oppilaitoksen rekisteriin. Tarve siirrolle tulee esim. jos 
opiskelija menee suorittamaan teoriakokeen toisessa lentokoneasennuksen 
viranomaiskokeita järjestävässä oppilaitoksessa. Tarvittaessa tietojen siirtopyyntö 
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voidaan tehdä myös kirjallisesti. Pyyntö osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle, joka 
vie tiedon tietojen ylläpitäjille. Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot siirretyksi 
toisen oppilaitoksen rekisteriin koneluettavassa muodossa siltä osin, kuin se on 
teknisesti mahdollista. 

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvia päätöksiä.  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. esim. tapauksessa, jossa 
koulutuksenjärjestäjä on laiminlyönyt tietosuojavelvoitteitaan. Rekisteröidyllä on 
oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, 
henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-
asetusta (679/2016).  

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojainformaatiota. 
 

 


