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Tietosuojaseloste ja rekisteröidyn informointi 
 
Tämä seloste on osa EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) edellyttämää informointi- ja osoitusvelvoitetta. Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymä Gradia kuvaa tässä ja muissa toiminto- ja rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissaan henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot. Tämä asiakirja tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa. 

 

Laatimispäivä: 6.11.2020 
 

A. Rekisterin nimi KOSKI-palvelu (Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto ja opinto- ja 
tutkintotietojen luovutuspalvelu) 
 

B. Rekisterinpitäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä 
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä 
 
ja  
 
Opetushallitus 
Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 380, 00531 Helsinki 
 
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (2017/884) : 
Tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat koulutuksen ja 
opetuksen järjestäjät sekä Opetushallitus. 
 
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat tallentamiensa 
tietojen luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EU kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/679, jäljempänä yleinen tietosuoja-asetus, 5 artiklan 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitetusta täsmällisyydestä sekä 16 
artiklan mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta tietojen 
oikaisemiseen. Opetushallitus vastaa muista yleisessä tietosuoja-
asetuksessa rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista. 
 

C. Rekisteristä vastaava viranhaltija, 
tehtävänimike ja yhteystiedot 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
Kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski (toiminnallinen vastuu) 
p. 040 341 5100, vesa.saarikoski@gradia.fi  
 
ja 
 
Opetushallitus 
Joonas Mäkinen 
p. 029 533 1035, opetushallitus@oph.fi, kirjaamo@oph.fi ja 
koski@opintopolku.fi  

mailto:opetushallitus@oph.fi
mailto:kirjaamo@oph.fi
mailto:koski@opintopolku.fi
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D. Rekisterin yhteyshenkilö, 
tehtävänimike ja yhteystiedot 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Digipalvelut 
Digipalvelupäällikkö Hanna Rajala (pääkäyttäjä) 
p. 040 341 6175, hanna.rajala@gradia.fi   
 
ja 
 
Opetushallitus 
Joonas Mäkinen (yhteyshenkilö, rekisterinpitäjän edustaja) 
p. 029 533 1000 (vaihde), opetushallitus@oph.fi  
 

E. Koulutuskuntayhtymän 
tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Tietosuojavastaava tukee rekisterinpitäjää tietosuojan 
toteuttamisessa, tukee rekisteröityjä heidän oikeuksiensa 
toteuttamisessa sekä tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa. 
 
Gradian tietosuojavastaavana toimii asiakirjahallinnon suunnittelija 
Tarja Myllylä: 
Sähköposti: tietosuojavastaava@gradia.fi  
Puhelin: 040 341 5114 
 
ja  
 
Opetushallituksen tietosuojavastaavana toimii Jyrki Tuohela 
Sähköposti: tietosuoja@oph.fi 
Puhelin: 029 533 1000 (vaihde) 
 

F. Mikä on henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

A Mikä on rekisterin käyttötarkoitus: 
 
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettuja perusopetuslaissa 
tarkoitettua opetusta, lukiolaissa tarkoitettua koulutusta ja 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua 
koulutusta koskevia tietoja käytetään henkilön hakeutuessa 
koulutukseen, koulutuksen aikana, työelämässä sekä henkilön 
hakiessa koulutukseen liittyviä etuisuuksia. 
 
Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lisäksi 
myönnettäessä opetuksen ja koulutuksen rahoitusta siten kuin 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
(1705/2009) säädetään. 
 
Tietoja voidaan käyttää myös muiden viranomaisten hoitaessa 
sellaisia lakisääteisiä tehtäviä, joissa tarvitaan tietovarantoon 
tallennettuja tietoja. 
 
Tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi 
koulutuksen arvioinnissa, tilastoinnissa ja seurannassa. 
 

mailto:hanna.rajala@gradia.fi
mailto:opetushallitus@oph.fi
mailto:tietosuoja@oph.fi
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B Onko rekisteri viranomaistoiminnan rekisteri: 
 
Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri 
Rekisteri ei ole julkishallinnon vapaaehtoisen toiminnan  
 rekisteri 
 
C Käytetäänkö rekisterin tietoja automatisoituihin 
yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien 
 
Ei käytetä 
 

G. Mihin henkilötietojen 
lainmukaisuus perustuu 

1/ Rekisteröidyn suostumukseen Kyllä 
 
Milloin ja miten suostumus annetaan: 
 - EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1a-kohta 
(suostumus). 
 
Jos rekisteröity on antanut yksilöidyn suostumuksen tiettyjen 
omien tietojensa käyttöön (ns. OmaDatana), voi hän perua 
antamansa suostumuksen KOSKI-palvelun kautta 
(http://koski.opintopolku.fi). 
 

 
2/ Sopimuksen täytäntöönpanoon Ei  
 

 
3/ Lakisääteiseen velvoitteeseen (mm. opintohallinto)  Kyllä 
 
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:  

- Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 
(2017/884) 

- EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c ja 1e-
kohdat  

 
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetaan tiedot 
valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 
(884/2017) perusteella. 
 

 
4/ Yleiseen etuun tai julkisen tehtävän hoitamiseen (mm. 
henkilöstöasiat, tutkimus, tilastointi, arkistointi) Ei 
 
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: 
 - ei ole 
 

 
5/ Oikeutettuun etuun (ei koske viranomaistoimintaa) Ei 
 

http://koski.opintopolku.fi/
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H. Rekisterissä olevat henkilötiedot KOSKI-rekisteriin tallennetaan tietoja seuraavista 
opiskeluoikeuksista (tiedot ovat tässä koko rekisteriä koskien, ei 
vain Gradialta tulleista tiedoista): 

• Esiopetuksessa opiskelu 
• Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opiskelu 
• Perusopetuksen lisäopetuksessa opiskelu 
• Perusopetuksessa opiskelu 
• Aikuisten perusopetuksessa opiskelu 
• Ammatillisessa koulutuksessa opiskelu 
• IB-tutkinnossa opiskelu Suomessa 
• Lukioon valmistavassa koulutuksessa (LUVA) opiskelu 
• Lukiokoulutuksessa opiskelu:  

o DIA-tutkinnossa opiskelu Suomessa 
o International School-opetussuunnitelman mukaan 

opiskelu Suomessa. 
 
Rekisteriin on alettu tallentamaan tietoja oppijoista ja 
opiskeluoikeuksista pääsääntöisesti 1.1.2018 alkaen. Valmistuneet 
ammatilliset perustutkinnot on tallennettu 1.1.2017 alkaen. Muun 
ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeudet on tallennettu 1.1.2019 
alkaen. Kunnallisen varhaiskasvatustoimijan esiopetuksen 
opiskeluoikeudet on tallennettu rekisteriin 1.1.2019 alkaen ja 
yksityisen varhaiskasvatustoimijan esiopetuksen opiskeluoikeudet 
1.1.2020 alkaen. 
 
Henkilötietoryhmät: 
Ryhmä 1: Oppijat 
 
Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta 
yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot: 

• nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava 
yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, kotikunta äidinkieli 
ja tarpeelliset yhteystiedot. 

 
Muuten kerätyt tai muualta saadut henkilötiedot: 

• Oppijaan ja opiskeluun liitetty oppilaitos, oppijan 
opiskeluoikeuden tunnistetiedot (tutkintokoodi, 
diaarinumero, oppimäärä), opintosuorituksen suorituskieli 

• Opiskeluoikeuksien tilat eli onko opiskeluoikeus voimassa 
vai päättynyt 

• ammatilliseen opiskeluoikeuteen liittyvien oppisopimusten 
tai koulutussopimusten tiedot 

• yksittäisen suorituksen, opintokokonaisuuden, kurssin tai 
tutkinnon arviointiin liittyviä tietoja tai arvosanoja: 
opintosuorituksen nimi, laajuus ja arviointi. 

 
KOSKI-tietovarantoon tallennetaan erityisiä henkilötietoja 
opiskeluoikeuksittain seuraavasti 

• Esiopetuksen opiskeluoikeudet:  
o Tieto pidennetystä oppivelvollisuudesta 
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o Oppilaan saamat laissa säädetyt tukimuodot 
o Oppilasta koskevat erityisen tuen päätösjaksot, 

joihin liittyy tieto erityisopetuksen 
toteutuspaikasta sekä jos oppilas opiskelee 
toiminta-alueittain 

o Tieto oppilaan vammaisuudesta, jos oppilaalla on 
pidennetyn oppivelvollisuuden päätös ja 
koulutuksenjärjestäjä on oikeutettu korkeampaan 
valtionosuusrahoituksen kertoimeen oppilaalle 
järjestetyn erityisten opetusjärjestelyiden vuoksi. 

o Tieto opiskeluoikeuteen liittyvästä majoitusedusta 
sekä sisäoppilaitosmaisen majoituksen jaksoista 

o Tieto koulukotijaksosta. 
• Perusopetuksen opiskeluoikeudet:  

o Tieto perusopetuksen aloittamisen lykkäyksestä 
o Tieto pidennetystä oppivelvollisuudesta 
o Oppilaan saamat laissa säädetyt tukimuodot 
o Oppilasta koskevat erityisen tuen päätösjaksot, 

joihin liittyy tieto erityisopetuksen 
toteutuspaikasta sekä jos oppilas opiskelee 
toiminta-alueittain 

o Oppilasta koskevat tehostetun tuen päätösjaksot 
o Oppilas on joustavassa perusopetuksessa 
o Oppilas on vuosiluokkiin sitomattomassa 

opetuksessa 
o Tieto oppilaan vammaisuudesta, jos oppilaalla on 

pidennetyn oppivelvollisuuden päätös ja 
koulutuksenjärjestäjä on oikeutettu korkeampaan 
valtionosuusrahoituksen kertoimeen oppilaalle 
järjestetyn erityisten opetusjärjestelyiden vuoksi 

o Tieto opiskeluoikeuteen liittyvästä majoitusedusta 
sekä sisäoppilaitosmaisen majoituksen jaksoista.  

▪ Tieto koulukotijaksoista 
▪ Tieto oppiaineen 

Uskonto/Elämänkatsomus uskonnon 
oppimäärästä 

• Perusopetuksen lisäopetuksen opiskeluoikeudet:  
o Tieto pidennetystä oppivelvollisuudesta 
o Oppilaan saamat laissa säädetyt tukimuodot 
o Oppilasta koskevat erityisen tuen päätösjaksot, 

joihin liittyy tieto erityisopetuksen 
toteutuspaikasta sekä jos oppilas opiskelee 
toiminta-alueittain 

o Oppilasta koskevat tehostetun tuen päätösjaksot 
o Tieto oppilaan vammaisuudesta, jos oppilaalla on 

pidennetyn oppivelvollisuuden päätös ja 
koulutuksenjärjestäjä on oikeutettu korkeampaan 
valtionosuusrahoituksen kertoimeen oppilaalle 
järjestetyn erityisten opetusjärjestelyiden vuoksi. 
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o Tieto opiskeluoikeuteen liittyvästä majoitusedusta 
sekä sisäoppilaitosmaisen majoituksen 
aikajaksoista 

o Tieto koulukotijaksoista 
o Tieto oppiaineen Uskonto/Elämänkatsomus 

uskonnon oppimäärästä 
• Aikuisten perusopetuksen opiskeluoikeuksissa:  

o Opiskelijan saamat laissa säädetyt tukimuodot 
o Opiskelijaa koskevat tehostetun tuen päätösjaksot 
o Tieto opiskelijan vammaisuudesta, jos 

koulutuksenjärjestäjä on oikeutettu korkeampaan 
valtionosuusrahoituksen kertoimeen opiskelijalle 
järjestetyn erityisten opetusjärjestelyiden vuoksi. 

o Tieto opiskeluoikeuteen liittyvästä majoitusedusta 
sekä sisäoppilaitosmaisen majoituksen aikajaksosta 

o Tieto oppiaineen Uskonto/Elämänkatsomus 
uskonnon oppimäärästä. 

• Lukioon valmistavan koulutuksen opiskeluoikeuksissa:  
o Tieto opiskeluoikeuden pidennetystä 

päättymispäivästä, jos opiskelijalle myönnetty 
suoritusaikaan pidennystä 

o Tieto sisäoppilaitosmain majoituksen aikajaksoista 
o Tieto oppiaineen Uskonto/Elämänkatsomus 

uskonnon oppimäärästä. 
• Lukion opiskeluoikeuksissa:  

o Tieto opiskeluoikeuden pidennetystä 
päättymispäivästä, jos opiskelijalle myönnetty 
suoritusaikaan pidennystä 

o Tieto opiskelijan majoitusedusta tai 
sisäoppilaitosmaisen majoituksen aikajaksoista 

 
Tieto oppiaineen Uskonto/Elämänkatsomus uskonnon 
oppimäärästä 

• IB-tutkinnon opiskeluoikeuksissa:  
o Tieto opiskeluoikeuden pidennetystä 

päättymispäivästä, jos opiskelijalle myönnetty 
suoritusaikaan pidennystä 

o Tieto opiskelijan majoitusedusta tai 
sisäoppilaitosmaisen majoituksen aikajaksoista 

o Tieto oppiaineen Uskonto/Elämänkatsomus 
uskonnon oppimäärästä. 

• DIA-tutkinnon opiskeluoikeuksissa:  
o Tieto opiskeluoikeuden pidennetystä 

päättymispäivästä, jos opiskelijalle myönnetty 
suoritusaikaan pidennystä 

• Ammatillisissa opiskeluoikeuksissa (sisältäen VALMA ja 
TELMA-opiskeluoikeudet):  

o Opiskelijan majoituksen aikajaksoista, 
sisäoppilaitosmaisen majoituksen aikajaksoista 
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sekä vaativan erityisen tuen yhteydessä 
järjestettävän majoituksen aikajaksoista 

o Opiskeluoikeuden yhteydessä oppijalle annetun 
erityisen tuen aikajaksoista 

o Aikajaksoittain tieto siitä, että oppija on vaativan 
erityisen tuen erityisen tehtävän piirissä 

o Tieto henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä 
koskevasta suunnitelmasta (HOJKS) 

o Tieto opiskelijan vammaisuudesta, jos 
koulutuksenjärjestäjä on oikeutettu korkeampaan 
valtionosuusrahoituksen kertoimeen opiskelijalle 
järjestetyn erityisten opetusjärjestelyiden vuoksi 

o Tieto siitä, että opiskelijalla on vammaisuuden 
vuoksi henkilökohtainen avustaja. 

o Tieto opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen 
aikajaksosta. 

 
Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja, joita 
tallennetaan KOSKI-tietovarantoon ovat ammatillisissa 
opiskeluoikeuksissa kerättävä tiedot opiskelijan opetuksen 
järjestämisestä vankilaopetuksena. 
 
Ryhmä 2: Opetushallituksen tai koulutuksen järjestäjän virkamiehet 
ja työntekijät 
 
Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta 
yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot: 

• nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava 
yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja 
tarpeelliset yhteystiedot. 

Muuten kerätyt tai muualta saadut henkilötiedot: 
• Virkailijan käyttöoikeudet 
• organisaatiorooli (”titteli”) ja oppilaitos/koulutustoimija 

 
Erityisiä henkilötietoja ei käsitellä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia 
salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä. 
 
Edellä mainittujen opiskeluoikeuksien lisäksi KOSKI-palvelu 
käsittelee ja välittää Virta-tietovarannossa sijaitsevia 
korkeakoulujen opiskeluoikeuksia sekä 
Ylioppilastutkintorekisterissä sijaitsevia 
ylioppilastutkintosuorituksia. 
 
Virta- ja Ylioppilastutkintorekisteristä käsitellyt opiskeluoikeudet 
sisältävät seuraavia henkilötietoryhmiä: 
 
Oppijat  
 
Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta 
yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot: 
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• nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava 
yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, kotikunta äidinkieli 
ja tarpeelliset yhteystiedot. 

 
Muuten kerätyt tai muualta saadut henkilötiedot: 

• Oppijaan ja opiskeluun liitetty korkeakoulu tai oppilaitos, 
oppijan opiskeluoikeuden tunnistetiedot (tutkintokoodi, 
opiskeluoikeuden tyyppi), opintosuorituksen suorituskieli 

• Opiskeluoikeuksien tilat eli onko opiskeluoikeus voimassa 
vai päättynyt 

• Korkeakoulujen opiskeluoikeuksien lukukausi-
ilmoittautumiset 

• Yksittäisen suorituksen, opintokokonaisuuden, kurssin tai 
tutkinnon arviointiin liittyviä tietoja tai arvosanoja: 
opintosuorituksen nimi, laajuus ja arviointi. 

 
Erityisiä henkilötietoja ei käsitellä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia 
salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä. 
 

I. Mitkä ovat rekisterin 
säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan lain perusteella (laki valtakunnallisista opinto- ja 
tutkintorekistereistä 884/2017) seuraavista rekistereistä ja 
tietovarannoista: 

• oppijanumerorekisteri, jonka rekisterinpitäjänä toimii 
Opetushallitus 

• perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto, jonka 
tietosisältö tulee opetuksen ja koulutuksen järjestäjien 
omista rekistereistä. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät 
toimivat edelleen rekisterinpitäjinä omien tietojensa 
osalta. 

• ylioppilastutkintorekisteri, jonka rekisterinpitäjänä toimii 
ylioppilastutkintolautakunta 

• opiskelijavalintarekisteri, jonka rekisterinpitäjänä toimii 
Opetushallitus 

• korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto, jonka 
tietosisältö tulee korkeakoulutuksen järjestäjien omista 
rekistereistä. Korkeakoulutuksen järjestäjät toimivat 
edelleen rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta. 
 

J. Mikä on tiedon säilytysaika tai 
säilytysajan peruste 

Tietovarantoon tallennettavat tiedot säilytetään pysyvästi. 
 
Opintojen väliaikaista keskeytymistä koskevat sekä opetuksen ja 
koulutuksen rahoituksen myöntämistä varten tallennetut tiedot 
mukaan lukien erityiset henkilötiedot säilytetään kuitenkin 
ainoastaan viisi vuotta opintojen päättymisestä tai tutkinnon 
suorittamisesta. 
 
Asiakirjat, joiden säilytysaika on päättynyt, hävitetään 
järjestelmästä vuosittain. 
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K. Luovutetaanko tietoja 
säännönmukaisesti 

Kyllä 
 
Jos luovutetaan, niin minne: 
 
Tietoja voidaan luovuttaa lain mukaisesti, luovuttamisesta 
huolehtii pääsääntöisesti Opetushallitus: 
 
1) viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn 
tehtävänsä perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä 
tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä, salassa pidettäviä 
tietoja kuitenkin vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon 
saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään 
 
2) Työllisyysrahastolle siltä osin kuin sillä on lain säännöksen 
perusteella oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja 
 
3) sille, jolla henkilön 29 §:n 5 momentissa tarkoitetun yksilöidyn 
suostumuksen perusteella on oikeus saada tietovarantoon 
sisältyviä tietoja. 
 
Opetushallitus voi tuottaa tietovarannosta opetuksen ja 
koulutuksen arvioinnin, tutkimuksen, kehittämisen, tilastoinnin ja 
muun seurannan sekä ohjauksen ja rahoituksen edellyttämiä 
tietoaineistoja. 
 
Tällä hetkellä käytössä olevat tietojen luovutukset 
(opetushallitukselta): 
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=75671724  
 

L. Siirretäänkö tietoja kolmanteen 
maahan tai EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin. 
 

M. Mitkä ovat tietojen suojaamisen 
periaatteet 

Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.  
 
Salassa pidettävien ja tietosuoja-asetuksessa mainittujen  
erityisten henkilötietoryhmien (ent. salassa pidettävien tietojen) 
suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tietojen salassa 
pidosta on säännökset mm. ammatillisesta koulutuksesta  
annetun lain 42. pykälässä, lukiolain 32. pykälässä sekä 
julkisuuslain 24. pykälässä. Tämä rekisteri ei sisältää pidettäviä 
tietoja. 
 
A Manuaalisen eli paperiaineiston suojaaminen 
Ei sisällä manuaalista aineistoa. 
 
B Sähköiseen muotoon talletettujen tietojen suojaaminen 
Järjestelmän palvelimet säilytetään lukituissa tiloissa. Järjestelmään 
on pääsy vain suojatulla verkkoyhteydellä. 
 

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=75671724


 

6.11.2020 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 10 

Gradian osalta tiedot on suojattu Gradian työntekijöiden tehtävien 
perusteella määritellyin käyttöoikeuksin (eli henkilökohtainen 
käyttäjätunnus) sekä salasanoin. Käyttöoikeudet päättyvät 
henkilön siirtyessä pois kyseisistä tehtävistä. 
 

N. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen rekisteröidyn 
oikeuksien toteuttamista. 
 
Jos rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta kieltäydytään, 
rekisterin vastaava viranhaltija antaa rekisteröidylle kirjallisen 
kieltäytymispäätöksen perusteluineen. 
 
Rekisteröidyn oikeudet ovat seuraavat: 
 
A Oikeus saada pääsy tietoihin 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin 
henkilötietoihin. 
 
Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle joko www-
sivuilta tulostettavan ja kuntayhtymän hallintoon lähetettävän 
omakätisesti allekirjoitetun lomakkeen kautta, käymällä paikan 
päällä tai muuten luotettavasti varmistetulla tavalla. Lomakkeet 
löytyvät osoitteesta: www.gradia.fi/tietopyynnöt.  
 
Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden 
aikana toteutettuna. Tarkastusoikeus toteutetaan yleensä 
viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön tekemisestä. 
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. 
 
Tiedot antaa rekisterin pääkäyttäjä. 
 
B Oikeus tietojen oikaisemiseen 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään 
koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö osoitetaan 
rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, 
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, 
puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn vaatimuksesta ilman aiheetonta viivytystä. 
 
Tiedon korjaamispyyntö tehdään suullisesti tai kirjallisesti rekisterin 
yhteyshenkilölle ja kirjallisesti rekisterin vastaavalle viranhaltijalle, 
jos yhteyshenkilö kieltäytyy tiedon korjaamisesta. 
 

http://www.gradia.fi/tietopyynnöt
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Korjauspyyntö tulee osoittaa ensisijaisesti sille oppilaitokselle, joka 
vastaa opiskeluoikeuden tietojen tallentamisesta KOSKI-
tietovarantoon. Korjauspyynnön voi osoittaa rekisterin 
yhteyshenkilölle KOSKI-palvelun kautta (http://koski.opintopolku.fi 
). 
 
C Oikeus tietojen poistamiseen 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan 
rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. 
Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä. 
Tämä oikeus ei siis koske KOSKI-tietovarantoa. 
 
D Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä esim. 
jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. 
Tietyissä tapauksissa käsittely on mahdollista myös tämän jälkeen. 
 
E Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 20. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä 
toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai 
sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä 
on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä 
toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. 
 
Oikeutta saada siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta 
lakisääteisissä rekistereissä (KOSKI-tietovaranto). 
 
F Rekisteröidyn vastustamisoikeus 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä 
häntä käsitteleviä tietoja mm. viestinnässään. Kielto tulee tehdä 
sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteristä vastaavalle 
viranhaltijalle.  
 
KOSKI-palvelun kautta tietoja ei luovuteta suoramainontaa, 
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten. 
 
G Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
 

http://koski.opintopolku.fi/
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EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.  
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot: 
www-sivut: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
 

O. Rekisteröidyn informointi ja 
selosteet 

Rekisteriselosteet ovat nähtävissä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
Gradian www-sivuilla ja intranet-sivuilla: 
www.gradia.fi/gradia/rekisteriselosteet  
 
Opetushallituksen tietosuojaseloste: 
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/koski-palvelun-
tietosuojaseloste/  
 

Päivitetty edellisen kerran: 6.11.2020 Hanna Rajala ja Tarja Myllylä. 
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