
 

 

IT2018-sopimusehdot 
 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSOPIMUS 
 

1 SOPIMUKSEN KOHDE 

Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen siitä, 
että toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun tämän sopimuksen perusteella. Asiakas on 
rekisterinpitäjä ja toimittaja on henkilötietojen käsittelijä. Tähän sopimukseen sovelletaan myös 
IT2018 EHK erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä, IT2018 ETP Erityisehtoja tietoverkon 
välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu) sekä IT2018 YSE yleisiä sopimusehtoja. 

 

Tämä sopimus liittyy Asiakkaan Toimittajalta hankkimaan tuotteeseen: 

 

VIKKE -harjoitus, lapsille ja nuorille suunnattu suomalaisen 
viittomakielen opetusmateriaali 
 

2 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 

Asiakas (esim. kunta tai 
oppilaitos):____________________________________________________ 

Y-tunnus: _______________________ Alv.rek 

 

Käsittelysopimus koskee seuraavia oppilaitoksia/yksikköjä: 
_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
 

Asiakkaan osoite:      _________________________________________________________ 

 

Asiakkaan yhteyshenkilö ja yhteystiedot (puhelin ja sähköposti): 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

Toimittaja:      Niilo Mäki -säätiö sr 

      Y-tunnus: 0920779-6 

Toimittajan osoite:      PL 29, 40101 Jyväskylä 

Toimittajan yhteyshenkilö: Laura Kanto, laura.kanto@nmi.fi 

 

Sopijapuolen on ilmoitettava yhteyshenkilönsä vaihtamisesta toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ilman 
aiheetonta viivytystä. Yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta sopia muutoksista sopimukseen. 

 

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LUONNE JA TARKOITUS 

 

Käsiteltävien henkilötietojen luonne ja tarkoitus on määritelty seuraavasti: 

 

VIKKE -harjoitus (Niilo Mäki -säätiön Kuntoutus-järjestelmän) käyttäjien (esim. rekisteröidyt 
opettajat ja opiskelijat) henkilörekisteri. 

 



 

 

Henkilötietoja käsitellään palvelun käyttäjien tunnistamiseksi, käyttötuen antamiseksi, 
lisenssikoodien toimittamiseksi, sekä tärkeiden palvelun käyttöä ja turvallisuutta koskevien 
tiedotteiden välittämiseksi. Lisäksi osa palvelun harjoitteista edellyttää opiskelijan itsestään 
kuvaaman videon tallentamista palveluun. Harjoitteessa videota pääsee tarkastelemaan 
opiskelija itse ja hänen opettajansa. 

 

 

4 HENKILÖTIETOJEN TYYPPI JA REKISTERÖITYJEN RYHMÄT 

 

[ x ] Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmä(t) on määritelty seuraavasti: 

 

Palveluun käyttäjäksi rekisteröityneiden asiakkaiden (opettajien/opetusmateriaalin käyttäjien) 
yhteystiedot:  

- Sähköpostiosoite. 

- Salasanan tiiviste salatussa muodossa. 

 

Asiakkaan (esim. opettajan) palveluun syöttämien omien opiskelijoiden tiedot tai opiskelijan 
itsensä syöttämät henkilötunnisteiksi rinnastettavat tiedot: 

- Pseudonyyminä tai muuna numerokoodina oppilaan käyttäjänimi 

- Opetusryhmä 

- Videomuotoinen viittomakielellä viitottu harjoite/tuotos. 

 

 

5 SOVELTUVAT TIETOTURVATOIMENPITEET 

[ x ] Varmuuskopioinnista on sovittu sopimuksen liitteenä olevien IT2018-sopimusehtojen 
mukaisesti. 

 

6 HINNAT 

[ x ] Henkilötietojen käsittelyä ei ole hinnoiteltu erikseen, eikä käsittelystä peritä erillisiä maksuja. 

 

7 ASIAKKAAN YKSITYISKOHTAISEMMAT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

REKISTERINPITÄJÄNÄ 

[ x ] Asiakkaan yksityiskohtaisemmat oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä on määritelty 
seuraavasti: 

  

Asiakas huolehtii rekisterinpitäjän roolissa palveluun rekisteröimiensä rekisteröityjen riittävästä 
informoinnista sekä suostumuksen pyytämisestä palvelun käyttöön ja tietojen tallentamiseen. 

 

 

8 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KOHDE JA KESTO 

[ x ] Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto on määritelty seuraavasti: 

  

Asiakkaan järjestelmään tallentamien opiskelijoiden henkilötietoja säilytetään järjestelmässä 
niin kauan, kun oppilaan tunnukset ovat aktiivisena. Henkilötietojen lisäksi järjestelmään 
tallentuu tietoa oppilaan suoriutumisesta erilaisissa tehtävissä, kuten oikeiden ja virheellisten 
vastausten lukumäärä, klikkausten lukumäärä sekä tehtävässä vietetty aika. Videotallenteet 



 

 

tehtävätyypeissä on tunnisteellista tietoa. Järjestelmään tallentuneet oppilaan henkilötiedot ja 
muut tunnistetietoihin rinnastettavat tiedot poistuvat, kun opettaja poistaa oppilaan tunnukset. 
Järjestelmässä olevaa anonymisoitua tietoa voidaan käyttää tutkimus- ja kehittämistyöhön. 
Tutkimus- ja kehittämistyössä käytettävä materiaali ei sisällä videotallennetta, eikä oppilasta tai 
opettajaa koskevia tunnistetietoja. Tätä anonymisoitua tietoa voidaan käyttää tutkimus- ja 
kehittämistyössä Niilo Mäki -säätiön ja sen tutkimusyhteistyökumppaneiden toimesta. 

 

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassaolon ajan niin kauan kuin 
asiakkaalla on järjestelmä käytössä tai kunnes asiakas pyytää henkilötietojen poistamista. 

 

9 KORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET 

 

[ x ] Henkilötietojen käsittelystä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus on määritelty IT2018 EHK 
erityisehtojen kohdassa 9. 

 

10 MUUT EHDOT 

Ei muita ehtoja 

 

11 SOPIMUKSEN LIITTEET JA PÄTEMISJÄRJESTYS 

11.1 Sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet (numeroi liitteet): 

_1_ _IT2018 ETP____________________________________________________________ 

_2_ _IT2018 EHK_______________________________________________________________ 

_3_ _IT2018 YSE_______________________________________________________________ 

 

11.2 Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 

1. Tämä sopimusasiakirja 

2. Tämän sopimuksen liitteenä olevat IT2018-sopimusehdot. Jos nämä liitteet ovat ristiriidassa 
keskenään, pätee pienempinumeroinen liite ennen suurempinumeroista liitettä. 

 

12 SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET 

 

Sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimus 
toimitetaan sähköisesti osoitteeseen vikke@nmi.fi  

 

Paikka ja päivämäärä 

 
______________________ ___.___.______ 

 
 

Asiakkaan allekirjoitus Toimittajan allekirjoitus 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Nimen selvennys: Nimen selvennys: Juha-Matti Latvala 

  Toiminnanjohtaja 

  Niilo Mäki Instituutti (Niilo Mäki -säätiö) 

mailto:vikke@nmi.fi

