
Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste

Tietojärjestelmän nimi
Google G Suite for Education viestintä- ja oppimisympäristö (G Suite)

Tietojärjestelmän vastuutaho
Siikajoen kunta, sivistystoimi

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja henkilö

Erja Laukkanen / ICT-tukihenkilö, Sivistystoimi
Puh. 040 3156 212
erja.laukkanen@siikajoki.fi
Siikasavontie 1a, 92400 Ruukki

Luohuan koulu: koulunjohtaja Juha Isomaa
Paavolan koulu: koulunjohtaja Sari Sinkkonen
Ruukin koulu ja Siikajoen lukio: rehtori Juha Vaara
Revonlahden koulu: koulunjohtaja Anne Kujanpää-Kemola
Gumeruksen koulu: rehtori Jusa Honkala
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)siikajoki.fi

Rehtorit/koulunjohtajat vastaavat rekisteriin liittyvistä tehtävistä johtamansa koulun/ lukion osalta.
Rehtorin/koulunjohtajan tehtävänä on koulunsa/lukionsa osalta määritellä rekisterinpitoon liittyvät
vastuut ja velvoitteet sekä päättää rekisteritietojen tarkastamisoikeuden toteuttamisesta, tiedon
korjaamisesta ja tietojen luovuttamisesta.

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja tietosisältö

Google G Suite for Education (G Suite) on sähköinen työskentely-ympäristö, jota käytetään
perusopetuslain ja lukiolain mukaisen opetuksen järjestämiseen. G Suite sisältää sähköisiä
työvälineitä ja käyttäjien (opettajat/muu henkilökunta, oppilaat) tuottamaa sisältöä.

Tietojärjestelmään tallennetaan uusi G Suite for Education -tili, joka muodostuu käyttäjän etunimestä
(kutsumanimi) ja sukunimestä ja salasanasta. Palveluun voidaan pääkäyttäjän toimesta tallentaa myös
lisätietoja, kuten luokka tai opiskeluryhmä. Lisäksi käyttäjät voivat lisätä itse tietoja, kuten esimerkiksi
syntymäajan, profiilikuvan ja puhelinnumeron.



Google kerää palveluidensa käyttöön liittyviä tietoja, kuten laitekohtaiset tiedot (kuten laitteiston malli,
käyttöjärjestelmän versio ja yksilöllinen laitetunniste), lokitietoja (kuten tietoja palvelun käytöstä),
sijaintitietoja sekä tietoja selaimesta.

Tietolähteet
Tietolähteenä käytetään Visman Primus/Kurre tai Wilma –ohjelmistoa. Järjestelmästä ei haeta muuta tietoa,
kuin etunimi (tai mahdollisesti kutsumanimi) ja sukunimi.

Käyttäjän itse lisäämät tiedot ja itse tuottama sisältö.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta

Tietojen päivitystiheys

☐ Päivittäin

☐ Viikoittain

☐ Kuukausittain

☐ Vuosittain

☒ Muu: Tarpeen mukaan. Kukin käyttäjä hallinnoi itse tuottamaansa sisältöä

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys
☐ Julkinen, ei sisällä salassa pidettävää tietoa

☐ Julkinen, sisältää salassa pidettävää tietoa

☒ Salainen

☐ Muu

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Onko järjestelmä henkilörekisteri?
☒ Kyllä Järjestelmä sisältää henkilörekisterin

☐ Ei

Julkiset tiedot tietoryhmittäin
Käyttäjät määrittelevät itse jakamansa sisällön julkisuus/yksityisyysasetukset



Salassapidettävät tiedot
Opetuksenjärjestäjän rekisteristä saatavat nimi- ja henkilötiedot


