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L a k i

484/2013

opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain

(1058/1998) nimike sekä 1, 2 ja 10 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 2 § laissa 560/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 1 a luku seuraavasti:

Laki
opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja

ylioppilastutkintorekisteristä

1 §

Rekisteri ja rekisterinpitäjä

Opiskelijavalintarekisteri koostuu seuraa-
vista osarekistereistä:

1) korkeakoulujen hakurekisteri;
2) ammatillisen koulutuksen ja lukiokou-

lutuksen hakurekisteri.
Opiskelijavalintarekisteriä ylläpitää Ope-

tushallitus. Yliopistot ja ammattikorkeakou-
lut osallistuvat rekisterinpitoon 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetun sekä ammatillisen kou-
lutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjät 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetun osarekisterin
osalta.

2 §

Käyttötarkoitus

Opiskelijavalintarekisterin osarekistereistä
käytetään:

1) korkeakoulujen hakurekisteriä valitta-
essa opiskelijoita yliopistolaissa (558/2009)
tarkoitettuihin alempiin ja ylempiin korkea-
koulututkintoihin johtaviin opintoihin ja am-
mattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoitet-
tuun ammattikorkeakoulututkintoon ja ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin sekä yliopiston ja ammattikorkea-
koulun harkinnan mukaan myös muuhun kor-
keakoulun tarjoamaan koulutukseen;
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2) ammatillisen koulutuksen ja lukiokou-
lutuksen hakurekisteriä valittaessa opiskeli-
joita ammatillisesta koulutuksesta annetussa
laissa (630/1998), lukiolaissa (629/1998) ja
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa
laissa (631/1998) tarkoitettuihin koulutuksiin
ja tutkintoihin.

Opiskelijavalintarekisteriä käytetään:
1) opinnoista ja opiskelijavalinnoista tie-

dottamiseen;
2) koulutukseen hakeutumisen, opiskelija-

valinnan ja opiskelupaikan vastaanottamisen
järjestämiseen sekä koulutukseen hakeutumi-
sen ja opiskelijavalinnan seuraamiseen;

3) opiskelijoiden valintaa, valintojen ke-
hittämistä ja opintojen järjestämistä varten
tarpeellisten tietojen antamiseen yliopistoille,
ammattikorkeakouluille sekä ammatillisen
koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille;

4) tiedottamiseen koulutusmahdollisuuk-
sista ilman opiskelupaikkaa jääneille haki-
joille;

5) tietojen tuottamiseen hakijoista ja opis-
kelijaksi otetuista koulutusjärjestelmän seu-
rantaa ja arviointia varten; sekä

6) muihin opiskelijoiden valitsemista var-
ten tarpeellisiin toimintoihin.

1 a luku

Korkeakoulujen valtakunnallinen
tietovaranto

6 a §

Tietovaranto

Korkeakoulujen opiskeluoikeus-, ilmoit-
tautumis-, tutkinto- ja opintosuoritustietojen
keskitettyä säilytystä ja käyttöä varten on val-
takunnallinen tietovaranto, johon kootaan
korkeakoulujen opiskelijatietoja sisältävien
rekisterien tietosisältöä ja jonka kautta tämä
sisältö tarjotaan tietoturvallisesti teknisellä
käyttöyhteydellä opiskelijavalintarekisterin ja
korkeakoulujen yhteisten opiskelijavalinta-
palveluiden käyttöön. Korkeakoulu voi käyt-
tää tietovarantoa myös muussa toiminnassaan
ja luovuttaessaan tietoa viranomaisille ja
muille korkeakouluille.

6 b §

Tekninen ylläpitäjä ja rekisterinpitäjät

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tieto-
varannon teknisenä ylläpitäjänä tietovaran-
non yleisestä toiminnasta sekä teknisestä
käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsit-
telyä ja luovutusta varten. Tietovarannon tek-
ninen ylläpitäjä vastaa tietovarannon käytet-
tävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuu-
desta sekä suojaamisesta ja säilyttämisestä.
Teknisellä ylläpitäjällä ei ole oikeutta mää-
rätä tietovarannossa säilytettävistä tiedoista
eikä luovuttaa niitä, ellei tässä laissa toisin
säädetä.

Korkeakoulut toimivat tallennetun tiedon
rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta ja
vastaavat järjestelmään tallentamiensa tieto-
jen sisällöstä ja virheettömyydestä.

6 c §

Tietosisältö ja velvollisuus tallentaa tietoja

Korkeakoulujen on tallennettava seuraavat
tiedot tietovarantoon:

1) henkilön henkilötunnus tai muu vas-
taava yksilöivä tunnistetieto;

2) tiedot henkilön suorittamista ammatti-
korkeakoulututkinnoista, ylemmistä ammatti-
korkeakoulututkinnoista sekä alemmista ja
ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tie-
dot opintosuorituksista ja niiden arvosa-
noista;

3) tiedot henkilön opiskeluoikeuksista am-
mattikorkeakoulututkintoon, ylempään am-
mattikorkeakoulututkintoon, pelkästään
alempaan korkeakoulututkintoon, sekä alem-
paan että ylempään korkeakoulututkintoon ja
pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon
johtavaan koulutukseen sekä tiedot opiskelu-
paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumi-
sesta näihin tutkintoihin johtavaan koulutuk-
seen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää, mi-
ten kukin korkeakoulu pitää tietovarannon
sisällön ajan tasalla.

Korkeakoulut voivat sopia tietovarannon
ylläpitäjän kanssa 1 momentissa säädettyä
laajemman, korkeakoulun vastuulla olevan
rekisterin tietosisällön tallentamisesta tietova-
rantoon.
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6 d §

Tietojen luovuttaminen tietovarannon kautta

Korkeakoulu luovuttaa ne tietovarantoon
tallennetut, 6 c §:n 1 momentissa tarkoitetut
tiedot, jotka 3 §:n mukaan voidaan tallentaa
opiskelijavalintarekisteriin, teknistä käyttöyh-
teyttä käyttäen opiskelijavalintarekisterin
käyttöön.

Korkeakoulu päättää rekisterinpitäjänä
muusta tietojen luovuttamisesta tietovaran-
non kautta ja vastaa luovutuksen lainmukai-
suudesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi tuottaa
tietovarannosta koulutuksen ja tutkimuksen
arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin sekä
muun seurannan ja ohjauksen edellyttämiä
tietoaineistoja.

6 e §

Tietovarannon tietojen säilytysaika

Edellä 6 c §:n 1 momentissa tarkoitetut
tiedot säilytetään tietovarannossa pysyvästi.

10 §

Muiden säännösten soveltaminen

Opiskelijavalintarekisteriin, korkeakoulu-
jen valtakunnalliseen tietovarantoon ja yliop-
pilastutkintorekisteriin sovelletaan tämän lain
lisäksi, mitä henkilötietojen käsittelystä muu-
alla laissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Tietovarantoon ei tarvitse tallentaa niitä
6 c §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja
tutkintotietoja ja tietoja opintosuorituksista,
jotka eivät tämän lain voimaan tullessa ole
sähköisessä muodossa. Tietovarantoon ei
myöskään tarvitse tallentaa mainitun momen-
tin 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja niistä opis-
keluoikeuksista, jotka eivät enää ole voi-
massa tämän lain tullessa voimaan.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013
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