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Oppisopimus.net 

 
1. Rekisterinpitäjä 

 
Rediteq Oy 
Lemminkäisenkatu 20 A 
20520 Turku 
puh. 02 282 8990 
 

 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

 
Petri Huttunen, toimitusjohtaja 
puh. 040 507 7798 
petri.huttunen@rediteq.fi  
 

 
3. Rekisterin nimi 
 

 
Oppisopimus.net -sivuston 
oppisopimusopiskelijoiden ja -työnantajien 
välityspalvelu 
 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / 
Rekisterin käyttötarkoitus 
 

 
Oppisopimus.net –sivustolla toimii 
opiskelijoiden ja työnantajien omatoiminen 
työnvälityspalvelu, johon oppisopimuksesta 
kiinnostuneet osapuolet voivat jättää 
yhteystietonsa sekä etsiä tietokannasta 
sopivaa työntekijää tai työnantajaa. Palvelu 
toimii itsepalveluperiaatteella maksuttomasti 
ja ilman välikäsiä. 
 

 
5. Rekisterin tietosisältö 
 

 
Rekisteri pitää sisällään opiskelijoiden ja 
työnantajien palveluun jättämät tiedot. 
 
Opiskelijan tiedot 
- Nimi 
- Postinumero ja -toimipaikka 
- Puhelin 
- Email 
- Ikä 
- Aikaisempi koulutus 
- Tieto työllistämistuesta 
- Kiinnostus eri koulutusaloja kohtaan 
- Miltä alueilta opiskelija hakee 

koulutuspaikkaa 
- Kuinka kauan opiskelija haluaa tietojen 

säilyvän välityspalvelussa 
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- Ensisijainen yhteydenottotapa 
- Mahdolliset lisätiedot opiskelijasta tai 

ammatista, johon hän haluaa kouluttautua 
 
Työnantajan tiedot 
- Työnantaja 
- Yhteyshenkilö 
- Katuosoite 
- Postinumero ja -toimipaikka 
- Puhelin 
- Faksi 
- Email 
- Vaadittava pohjakoulutus 
- Koulutuspaikkojen määrä 
- Koulutusala(t) 
- Työpaikan sijaintialue(et) 
- Kuinka kauan työnantaja haluaa tietojen 

säilyvän välityspalvelussa 
- Ensisijainen yhteydenottotapa 
- Mahdolliset muut tiedot työpaikasta tai 

vaatimuksista 
 

 
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

 
Opiskelijat ja työnantajat syöttävät itse tietonsa 
välityspalveluun. 
 

 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
 

 
Palveluun jätetyt tiedot ovat julkisia ja ne ovat 
kaikkien palvelun käyttäjien luettavissa. 
 

 
8. Tietojen poistaminen 
 

 
Asiakkaan sivustolle syöttämät tiedot poistuvat 
palvelusta automaattisesti asiakkaan 
valitseman ajan kuluttua. Mikäli asiakas haluaa 
poistaa tietonsa ennen asettamaansa 
määräaikaa, ne saa poistettua seuraavasti. Hae 
tietosi Etsi opiskelijoita -valinnalla. Löydettyösi 
tietosi, klikkaa nimesi kohdalla olevaa Poista 
ilmoitus -linkkiä, jolloin palvelu lähettää 
tietojen poisto -linkin sähköpostiosoitteeseesi, 
jonka olet palveluun syöttänyt. Poisto 
vahvistetaan klikkaamalla sähköpostissa olevaa 
linkkiä. 
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Kaikki rekisteriin tallennetut tiedot ovat julkisia. 

 


