
     DATASKYDDSBESKRIVNING 

    Personuppgiftslagen(523/1999) 10 § ja 24 § 
Läs ifyllningsanvisningarna för ifyllandet 
av beskrivningen. Använd vid behov bilagor. 

Datum för uppgörande  
9.2.2018 

 
 

1a 
Den 
register
- 
ansvari
ge 

Namn 

Utbildningsstyrelsen 

Adress 

PB 380, 00531 Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

telefon 029 533 1000 
fax 029 533 1035 
opetushallitus@oph.fi 

2 
Kontakt
- 
person 
i  
ärende
n 
gälland
e 
registre
t 

Namn 

Joonas Mäkinen 
Adress 

PB 380, 00531 Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

telefon 029 533 1271 

joonas.makinen@oph.f 

3 
Registr
ets 
namn 

KOSKI-tjänsten 

(tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter, lagen om nationella studie- och 
examensregister 884/2017, 6 kap.) 

4 
Ändam
ål med 
behand
- 
ling av 
per- 
sonupp
gifter 
 
 
 
 
 
 

De uppgifter som förts in i den nationella informationsresursen inom den grundläggande utbildningen, 
gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen i fråga om den undervisning som avses i lagen om 
grundläggande utbildning, den utbildning som avses i gymnasielagen och den utbildning som avses i lagen 
om yrkesutbildning används när en person söker till en utbildning, under utbildningen, i arbetslivet och vid 
ansökan om utbildningsförmåner. 

De uppgifter som förts in i informationsresursen används dessutom för beviljande av finansiering för 
undervisning och utbildning i enlighet med bestämmelserna i lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (1705/2009). 

Uppgifterna kan även utnyttjas när andra myndigheter sköter sådana lagstadgade uppgifter för vilka 
uppgifterna i informationsresursen behövs. 

Uppgifterna i informationsresursen kan dessutom användas vid utvärdering, statistikföring och uppföljning 
av utbildningen. 

 

 

 

5 
Registr
ets 
datainn
ehåll 

Uppgiftsförteckning: 

https://confluence.csc.fi/download/attachments/55739434/uppgiftsf%C3%B6rteckning%20v1.0%2012.12.2
017.pdf?version=1&modificationDate=1516271123034&api=v2      



6 
Regelm
ässi- 
ga 
uppgift
s- 
källor 

Enlig lag (lagen om nationella studie- och examensregister 884/2017) fås uppgifter ur följande register och 
informationsreserver: 

- studentnummerregistret, för vilket Utbildningsstyrelsen är registeransvarig 

- den nationella informationsresursen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och 
yrkesutbildningen, vars datainnehåll består av uppgifter från utbildningsanordnarnas egna register.. 

- studentexamensregistret, för vilket studentexamensnämnden är registeransvarig 

- antagningsregistret, för vilket Utbildningsstyrelsen är registeransvarig 

- högskolornas riksomfattande datalager, vars datainnehåll består av uppgifter från högskolornas egna 
register. Högskolorna är fortsättningsvis registeransvariga för sina egna uppgifters del. 
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7 
Regelmäs- 
sigt utläm- 
nande av 
uppgifter 

Uppgifter får lämnas ut till: 

1) myndigheter som enligt lag eller en lagstadgad uppgift har rätt att av en utbildningsanordnare få 
sådana uppgifter som finns i informationsresursen, sekretessbelagda uppgifter dock endast om det 
separat uttryckligen i lag föreskrivs om utlämnande av uppgifterna eller rätten att få uppgifterna, 

2) Utbildningsfonden till den del den med stöd av lag har rätt att få uppgifter som finns i 
informationsresursen, 

3) den som med stöd av ett i 29 § 5 mom. avsett specifikt samtycke från den berörda personen har 
rätt att få uppgifter som finns i informationsresursen. 

Utbildningsstyrelsen får utgående från informationsresursen ta fram datamaterial som behövs för 
utvärdering, utveckling, statistikföring och annan uppföljning samt styrning och finansiering av samt 
forskning kring undervisningen och utbildningen. 

 

För närvarande lämnas uppgifter inte ut. 

8 
Översändande 
av uppgifter 
utanför EU 
eller EES 
 

Uppgifter översänds inte utanför EU eller EES. 

9 
Principerna 
för skyddet 
av registret 

A Manuellt material 

- 

B ADB-register 

Användarnamnen i KOSKI skapas i enlighet med Utbildningsstyrelsens behörighetspolicy, som 
fastställer grunderna för att bevilja och radera användarnamn samt lösenordspraxis. 
Användarnamnen är personliga och kopplade till användarroller som anger vilka uppgifter och 
funktioner användaren kan se eller göra i KOSKI. Sökningarna och redigeringarna av alla uppgifter 
loggas. Tjänstemän som använder KOSKI är skyldiga att följa tjänstens användarpolicy och 
datasäkerhetsanvisningen för den. Med de leverantörer av studieadministrationssystem som överför 
uppgifter till KOSKI via automatiska dataöverförningar ingås ett säkerhetsavtal. Med myndigheter 
som använder uppgifterna ingås ett avtal om användningen av tjänsten som omfattar datasäkerhet, 
policy, integritetsskydd och användningsändamål. Vid medborgarnas inloggning används endast 
verktyg för stark autentisering.   

10 
Gransknings- 
rätt 

Alla har rätt att kontrollera uppgifter som har förts in i personregistren. Begäran ska alltid lämnas till 
den registeransvarige för uppgifterna i fråga, se punkt 6 Regelmässiga uppgiftskällor.  

11 
Rätt att kräva 
rättelse av 
uppgifter 
 

Begäran om korrigering av uppgifter ska alltid lämnas till den registeransvarige för uppgifterna i 
fråga, se punkt 6 Regelmässiga uppgiftskällor. 



12 
Övriga rättig- 
heter med 
anknytning 
till behand- 
ling av per- 
sonuppgifter 

Via tjänsten KOSKI lämnas uppgifter inte ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan 
direktmarknadsföring och inte heller för marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar eller 
släktforskning. 

 


