
Tietosuojaseloste: Sähköinen tenttipalvelu 
EXAM – testikäyttöä varten 
 
 
1. Rekisterin ylläpitäjä 

Aalto-yliopisto 
Opintopalvelut 
PL 11000 
00079 AALTO 
Puhelin (09) 47001 [vaihde] 
 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa Sähköisen tenttipalvelun yhteyshenkilö: 

Asiantuntija Venla Virtakoivu 
Järjestelmän ylläpidosta vastaava henkilö: 

IT-palvelut / Solution owner Henri Rämä 
Kamerajärjestelmän ylläpidosta vastaava henkilö: 

Aalto CRE Pasi Lehto 
 

3. Rekisterin nimi 
Sähköinen tenttipalvelu EXAM – testikäyttöä varten 
 

4. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Sähköinen tenttipalvelu EXAM on Tampereen teknillisen yliopiston sähköisen tentin 
järjestelmä, jonka tarkoitus on pääsääntöisesti sähköiseen tenttimiseen kohdennetussa tilassa 
suoritettavien tenttien laadinta, varaaminen, suorittaminen ja arviointi.  
 
Kerättäviä henkilötietoja käytetään 

• käyttöoikeuksien hallintaan 
• yhteydenottojen mahdollistamiseen 
• oppimisen ohjaukseen ja opintosuoritusten arviointiin 
• sen tarkistamiseen onko opiskelija käynyt suorittamassa tentin henkilökohtaisesti 
• sen tarkistamiseen, onko tenttiä suoritettaessa toimittu ohjeiden mukaisesti. Palvelun 

käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään teknisten ongelmien selvittämiseen. 
 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää tietoa opintojaksoista, opiskelijoista, opettajista sekä tenttisuorituksista. 
Pakolliset henkilötiedot käyttäjistä 

• Etunimi 
• Sukunimi 
• Sähköpostiosoite 
• Kotiorganisaatio 
• Käyttäjärooli 
Tentittävän opintojakson tiedot 



Tenttivarauksen tiedot (aika, paikka, tenttiin käytettävä tietokone) Tenttivastaukset 
(säilytettävä vähintään 6kk tentin suorittamisesta) Tenttivastausten arviointitiedot ja 
arvosanat 
Tenttitilasta tallennetaan kuva ja ääni. 

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Käyttäjän suostumuksella noudetaan aina Shibboleth -kirjautumisen yhteydessä 
kotiorganisaatiosta nimi, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio sekä rooli kotiorganisaatiossa.  
 

 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Ulkopuolinen käyttö: Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. 
Sisäinen käyttö: 
Tenttien tietoihin ja suorituksiin on pääsyoikeus 
- kyseisen tentin opettajalla/opettajilla 
- järjestelmän pääkäyttäjillä 
- tenttijärjestelmän ylläpitäjällä 
 
Videotallenteisiin on pääsyoikeus 
- järjestelmän pääkäyttäjillä 
- tenttijärjestelmän ylläpitäjällä 
- kamerajärjestelmän ylläpitäjällä 
 
Ajantasaisen videokuvan katsomiseen pääsyoikeus on lisäksi 
- tilapalvelumestareilla 
 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
Järjestelmään liittyvien tietokantojen tietoja ei luovuteta yksittäin tai massana EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle. Järjestelmän käyttöliittymät on Aalto-yliopiston tietoturvakäytäntöjä ja -
politiikkoja noudattaen käytettävissä EU:n ja ETA:n ulkopuolelta. 
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
EXAM-oppimisympäristöä suojataan käyttäjätunnus/salasana –yhdistelmällä 
ja Aalto-yliopistossa yleisesti käytössä olevien tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.  
 
Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu. EXAMin tallentamat tiedot säilytetään 
yliopiston hallinnoimilla palvelimella siten, että niihin pääsevät käsiksi vain palvelimen 
ylläpidosta vastaavat henkilöt sekä käyttöliittymän kautta käyttöoikeuksien mukaisesti kohdan 
7 käyttäjät. Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien 
henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.  
 
Rekisterin ylläpitäjä voi poistaa henkilötiedot rekisteristä, kun henkilön viimeisestä 
kirjautumisesta on kulunut 18 kuukautta mutta tietoja ei poisteta automaattisesti.  
 
Videotallenteet säilytetään pääsääntöisesti enintään 30 päivää.  
 



Tenttivastauksia säilytetään pääsääntöisesti kuusi kuukautta, tarvittaessa mahdollisen 
oikaisumenettelyn ajan.  
 

 
Rekisterillä ei ole manuaalista aineistoa. 

 
10. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaamisen toteuttaminen 

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja HetiL 25§ mukaisesti. 
Tietojen antamisesta peritään korvaus HetiL 25§ mukaisesti. Korvaus perustuu kulloinkin 
voimassa olevaan Aalto-yliopiston tietotekniikkapalveluiden asiantuntijatyön tuntiveloitukseen 
ja se veloitetaan henkilökohtaisesti tietoja pyytävältä. 
Tarkastus- ja korjausasioissa noudatetaan HetiL 28§ ja 29§. 
Tietojen tarkastus- ja korjausasioissa yhteyshenkilönä toimii rekisteristä vastaava henkilö (kohta 
2). 

 
 


