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Tietosuojaseloste / Tiedonanto   OPH-638-2019 
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)     

Rekisterin nimi Opetushallinnon tutkintorekisteri 

Rekisterinpitäjä Nimi    
Opetushallitus 

Osoite     
PL 380, 00531 Helsinki (käyntiosoite Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki) 

Muut yhteystiedot     
kirjaamo@oph.fi , opetushallitus@oph.fi, puhelinvaihde 029 533 1000, fax 
029 533 1035 

Rekisterinpitäjän edustaja 
(yhteyshenkilö) 

Nimi   
Riitta Mäki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin, sähköpostiosoite) 
029 533 1149, riitta.maki@oph.fi 
 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot  
Jyrki Tuohela, sähköposti tietosuoja@oph.fi , puhelin 029 533 1000 (vaihde)  

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus (sekä käsittelyn 
oikeusperuste) 

Opetushallinnon tutkintorekisteriin on kerätty opetushallinnon tutkintoon 
ilmoittautumiseen, sen suorittamiseen ja maksamiseen liittyvää asiointia 
varten henkilöiden yhteystiedot. Rekisteriin talletetaan, ja siinä käsitellään 
henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kyseisen asian hoitamiseksi.  
 
Lakiperusteet 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c -kohta  
 
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 

Rekisterin tietosisältö / 
käsiteltävät 
henkilötietoryhmät 

Ryhmä 1: tutkintoon ilmoittautuja 
• henkilön nimi, henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, 

oppijanumero, kansalaisuus, sukupuoli, postiosoite ja sähköpostiosoite 
 

Ryhmä 2: Opetushallituksen virkamiehet ja työntekijät 
• henkilön nimi, henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, 

oppijanumero, kansalaisuus, sukupuoli, postiosoite ja sähköpostiosoite 
 

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

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön 
velvoittamissa ja sallimissa rajoissa tai rekisteröidyn suostumuksella. 
 

Tietojen siirrot kolmansiin 
maihin 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen 
säilytysaika/-ajat 

Rekisteriin tallennettavat tiedot säilytetään pysyvästi. 

Henkilötietojen 
tietolähteet 

Ilmoittautumisen yhteydessä (Suomi.fi-tunnistaminen -palvelun kautta, 
vahva tunnistautuminen joko pankkien käyttämien verkkopankkitunnusten 
tai teleyritysten mobiilivarmenteen avulla) henkilön tiedot haetaan 
Väestötietojärjestelmästä (VTJ). 

Kuvaus teknisistä ja 
organisatorisista 
suojatoimista (art 32 
kohta 1) tietojen suojaus 

A. Manuaalinen aineisto 
Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat 
tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. 
 
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot 
 
Palvelussa käytettäviä käyttäjätunnuksia määrittelee Opetushallituksen 
käyttövaltuuspolitiikka, jossa on määritetty tunnusten myöntämisperusteet, 
poistoperusteet sekä salasanakäytännöt. Palvelussa on virkailijoille käytössä 
käyttöpolitiikka ja tietoturvaohjeistus. Palvelussa tietojen käsittely on 
mahdollista vain henkilöille, joiden tehtäviin se kuuluu. Järjestelmien 
teknisestä tietoturvasta huolehditaan ja tietoturvapoikkeamia seurataan, 
sekä niihin reagoidaan. 
 
 

Tarkastusoikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän 
on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.  
 
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, 
PL 380, 00531 Helsinki. Tarkastuspyyntöön rekisteröidyn tulee liittää 
tietojen etsimiseen tarvittavat tiedot (Nimi ja henkilötunnus) 
 
Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän 
kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat 
hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (artikla 12 [5]). 
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Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. Rekisteröidyn tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa hän 
vaatii korjattavaksi, mikä on hänen mielestään oikea tieto ja miten korjaus 
halutaan tehtäväksi.  
 
Korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, PL 
380, 00531 Helsinki. Rekisteröidyn tulee liittää korjauspyyntöön tietojen 
etsimiseen tarvittavat tiedot (Nimi ja henkilötunnus) 

Rekisteröidyn 
henkilötiedon käsittelyyn 
liittyvät muut oikeudet 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, muun muassa 
oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaan tai muuhun vastaavaan käyttöön. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen 
käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle. 
 

Käytetäänkö tietoja 
automaattiseen 
päätöksentekoon ja/tai 
profilointiin 

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta 
automaattista päätöksentekoa. 
 

 
 


