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Henkilötietoasetukset pääkäyttäjille 
GDPR:n tavoite on parantaa EU-kansalaisen tietosuojaan liittyviä oikeuksia, yksityisyyden 
suojaa sekä omien henkilötietojen luottamuksellista käsittelyä. 
Asetuksessa korostetaan yksilön oikeutta omiin henkilötietoihinsa. Rekistereiden pitää olla 
perusteltuja, läpinäkyviä ja tietojen käyttöön pitää olla suostumus. Yksilöllä pitää olla myös 
mahdollisuus poistaa tai poistattaa omat tietonsa rekisteristä. 
Prodiags LMS on SaaS-palvelu jossa rekisterin pitäjänä toimii oppimisympäristöä ylläpitävä 
oppilaitos tai yritys joka hallinnoi käyttäjiä ja käyttäjien rooleja. 
Asiakasorganisaatioille, kuten oppilaitoksille, Prodiags Oy toimii järjestelmän ylläpitäjänä eli 
tietojen käsittelijänä. 
Lisätietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta. 

Pääkäyttäjän tehtävälista 
Pääkäyttäjän on syytä käydä nämä läpi ja tehdä tarvittavat muutokset niin nopeasti kun 
mahdollista. 

● Pääkäyttäjän omien yhteystietojen tarkastus 
○ Jos esim. järjestelmään tulee vika tms. jonka seurauksena henkilötietojen 

turvallinen käsittely vaarantuu, on tietojenkäsittelijän (Prodiags Oy) velvollisuus 
ilmoittaa siitä mahdollisimman nopeasti. Ilmoitus lähetetään pääkäyttäjien 
roolikohtaisiin yhteystietoihin. 

○ Pääkäyttäjän / pääkäyttäjien tulee pitää roolin sähköpostiosoite ja 
matkapuhelinnumero ajan tasalla. Käyttäjien ”Unohda minut” pyynnöt 
ohjataan tähän sähköpostiosoitteeseen. 

○ Prodiags järjestelmän muutoksista tiedotetaan ensisijaisesti kotisivujemme ja 
some kanaviemme avulla. Kriittinen, nopeaa reagointia vaativa tiedottaminen 
voidaan tehdä myös sähköpostitse, SMS viestinä tai puheluna. 

● Käyttäjien tarkastus 
○ Rekistereissä tulee olla vain henkilötietoja joille on perusteet. Erityisen tärkeää 

on, että henkilötietojen käsittelyn mahdollistavat roolit, kuten opettaja tai 
pääkäyttäjä, suljetaan jos niille ei ole perusteltua tarvetta. 

● Tietojenkäsittelysopimus 
○ Esitäytetty tietojenkäsittelysopimus on tulostettavissa Oppimisympäristön 

asetuksista. 
● Tietosuojaselosteen linkitys 

○ Organisaation kotisivuilla tms. julkaistu tietosuojaseloste linkitetään 
Oppimisympäristön asetukset – näkymän kautta Prodiagsiin. 

● Käytössä olevien henkilötietokenttien asetukset 
○ Määriteltävissä on onko kenttä pakollinen, vapaaehtoinen tai pois käytöstä 
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https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely
https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely
https://tietosuoja.fi/gdpr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A32016R0679
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● Henkilötietokenttien kustomoitavat info tekstit 
○ Kuvaukset mihin henkilötietoja käytetään 

● Erityisasetukset 
○ Käyttäjien poiston viiveen asetus 
○ Tarvitseeko käyttäjätietojen poisto pääkäyttäjän hyväksynnän 

Tietojenkäsittelysopimus – DPA 
Tämä tehdään Prodiags Oy:n ja oppimisympäristöä ylläpitävän organisaation kesken 
kirjallisesti. Jos organisaation hallinnassa on useita Prodiags ympäristöjä sopimus tehdään 
jokaisesta erikseen, koska henkilötietojen käsittelyn asetukset ovat ympäristökohtaisia. 
Esitäytetty sopimus on tulostettavissa oppimisympäristön asetukset näkymästä (pääkäyttäjät). 

Huom! 
Tämä sopimus tulee allekirjoittaa ennen kuin Prodiags otetaan organisaatiossa käyttöön. 
Jos rekisterinpitäjä haluaa ulkoistaa Prodiags Oy:lle osia rekisterin pitoon liittyvistä tehtävistä, 
kuten esim. uusien käyttäjien alustus ulkoisesta tiedostosta, tulee se huomioida myös 
sopimuksessa. 
Sopimuksen kieliversion riippuu käyttöliittymän kielestä. Jos sopimusta ei ole saatavissa valitulla 
kielellä, tulostuu sopimus englanniksi. 
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Esitäytetty tietojenkäsittelysopimus löytyy oppimisympäristön asetuksista (A) kun pääkäyttäjä on 
kirjautuneena. Pääkäyttäjä: Tulosta sopimus ja toimita kaksi kappaletta allekirjoitettuna Prodiags 
Oy:lle. 

Osoite: 
Prodiags Oy/ Rudi Steiner 
Kehävuorentie 6 
01690 Vantaa 

 
Palautamme alkuperäisen kappaleen allekirjoitettuna takaisin lähettäjälle, toinen kappale jää 
Prodiagsille. Kopio allekirjoitetusta sopimuksesta löytyy myös asetuksista (B), täältä on helppo 
käydä tarkistamassa sopimustilanne. 
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Tietosuojaseloste 
Organisaatioiden tietosuojaselosteet ovat yleensä koottu kaikista käytetyistä rekistereistä 
keskitetysti yhteen paikkaan esim. kotisivuille tms. Organisaation tietosuojaseloste tulee linkittää 
myös asetuksiin, josta se näkyy käyttäjille henkilötietojen käytön hyväksymiskyselyssä. 
Pääkäyttäjä ylläpitää tätä linkkiä. 

 

Tämä osoite (korostettu punaisella) on etusivulle tulevan henkilötietojen kuvauksen ja 
hyväksynnän tietosuojaselosteen linkille ja se tulee kirjoittaa täydellisenä, alkaen: http:// tai 
https:// 
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Organisaation tietosuojaselvitys 

Tämä on syytä käydä läpi jokaisessa organisaatiossa Prodiagsin käyttöönoton yhteydessä. 
Kyseessä on yhteenveto kaikista organisaation käytössä olevista rekistereistä. 
Tietosuojaselvitys tulee käydä läpi säännöllisesti. Ohjaavissa tietosuojaselvityspalveluissa 
rekisterin rakennetta analysoidaan yleensä kysymyksiin vastaamalla. Seuraavassa vastauksia 
tyypillisiin kysymyksiin: 

 

Henkilötietoasetukset 
Näiden kenttien avulla pääkäyttäjä voi muokata henkilötietoasetuksia. 
Pääkäyttäjä voi määrittää ovatko ne pakollisia, valinnaisia tai ei käytössä.  
Huom! Pääkäyttäjä ei pysty muuttamaan kaikkia asetuksia, koska osa perustiedoista ovat 
pakollisia. 
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Pääkäyttäjä voi muuttaa henkilötietokenttien kuvauksia: YLLÄPITO –> Oppimisympäristön 
asetukset  –> Muokkaa käyttäjien henkilötietoasetuksia. 
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Henkilötietokenttien kustomoitavat info – tekstit 
Henkilötietojen kuvaukset näkyvät käyttäjälle kirjautumisen yhteydessä, henkilötietojen kuvaus 
ja hyväksyntä lomakkeessa. 

 

Prodiags 5:ssa on optiona lisätä jokaiseen käytössä olevaan henkilötietokenttään erillinen 
info-teksti, jota voidaan käyttää sanalliseen kuvaukseen siitä, mihin ko. tietoa käytetään ko. 
oppimisymåäristössä. Tämä ei varsinaisesti korvaa organisaation omaa tietosuojaselostetta, 
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mutta sen avulla voidaan täydentää rekisteröidyn ymmärrystä kerättävien tietojen käytöstä. 
Samalla info toimii myös ohjeena. Pääkäyttäjä ylläpitää näitä info-tekstejä. 
  

 
Esimerkiksi käyttäjän tiedoissa on info-painike, joka näyttää kuvauksen käyttäjätunnuksesta. 
Näitä kuvauksia pääkäyttäjä voi muuttaa henkilötietoasetuksista. 
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Erityisasetukset 
  

 

Erityisasetuksista voidaan muuttaa oppimisympäristö kohtaisesti 
 
Tässä voit määrittää voiko käyttäjä poistaa itsensä vai edellyttääkö se pääkäyttäjän 
hyväksyntää (A). 
 
Täältä voi muuttaa myös aikaviivettä, eli kuinka kauan rooleja/käyttäjiä säilytetään varsinaisen 
lisenssin päättymispäivän jälkeen (B). 
 
Tällä kentällä voit vaikuttaa miten info- ja  tietosuojateksti näkyy käyttäjälle kirjautuessa. (C) 
 
Sivun alaosassa oleva punainen painike (D) uudistaa henkilötietojen käytön hyväksymiskyselyn, 
eli sen jonka käyttäjän pitää hyväksyä kirjautuessaan ensimmäisen kerran Prodiagsiin. Tämä 
kysely tulee uusia aina kun asetuksiin on tehty muutoksia, jotka vaikuttavat henkilötietojen 
käsittelyn käytäntöihin. 
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