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Rekisterinpitäjä   Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS ry 

Pasilanraitio 9B, 00240 Helsinki 

toimisto@tjs-opintokeskus.fi, puh. (09) 229 3030 

Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa   

rehtori Tanu Heikkinen 

tanu.heikkinen@tjs-opintokeskus.fi  

Rekisterin nimi   Suostumus Koski-rekisteröintiin 

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus   

Opintotietojen tallentaminen Koski-tietovarantoon  
(https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/koski-
palveluntietosuojaseloste/)  

Rekisteröityjen ryhmät   Vapaan sivistystyön koulutuksissa opiskelevat  

Rekisterin tietosisältö  Henkilön etu- ja sukunimi, henkilötunnus, suostumustieto opintotietojen 
tallettamisesta Koskeen  
  
TJS-Opintokeskus tallentaa opiskelijan suostumuksella seuraavat tiedot 
Koskeen:  
1. koulutuksen nimi ja koulutuksen laajuus;  
2. koulutuksen päättymispäivä;  
3. osaamisen arviointi.  

Säännönmukaiset 
tietolähteet   

Henkilöt itse  

Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset   

Henkilön suostumuksella opintotiedot lisätään opetushallituksen KOSKI 
-palveluun.  
  
Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettuja 
perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta, lukiolaissa tarkoitettua 
koulutusta, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua 
koulutusta, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa 
laissa tarkoitettua koulutusta ja vapaasta sivistystyöstä 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.  
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 Tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi koulutuksen 
arvioinnissa, tilastoinnissa ja seurannassa.  
  
Lakiperusteet  
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 4-9§  
  
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c ja 1e-kohdat / EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1a -kohta (suostumus).  

Tietojen suojaaminen ja 
säilytys  

Suostumuslomakkeista muodostuva rekisteri on tulostettuna talletettu 
asiakirjamappiin, johon on pääsy TJS:n valtuuttamilla työntekijöillä. 
 
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. 
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä 
tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten 
toteuttamiseksi. Käsittelyn tarkoituksen mukaan kerättyjä henkilötietoja 
koskee erilaiset säilytysajat.   

Tietojen siirto EU:n tai  
ETA:n ulkopuolelle   

Tietoja ei siirretä  

Rekisteröidyn oikeudet   Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(2016/679) mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus:   

- saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä   
- saada pääsy tietoihin   
- oikaista tietoja   
- poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi   
- rajoittaa tietojen käsittelyä   
- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen   
- vastustaa tietojen käsittelyä   
- olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi   

Kaikkia oikeuksia ei voi käyttää kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa 
esimerkiksi se, mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste.   

 Profilointi   Profilointia ei tehdä.   

Oikeus tehdä valitus   
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän 
kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä.   

   


