Dnro 35/022/2013

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10§

Rekisterin nimi:

Yliopistojen hakurekisteri
- yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteri (HAREK)
- yliopistojen sähköinen tiedonkeruujärjestelmä
(YO-OPAS)
- yliopistojen sähköinen hakujärjestelmä (YSHJ)
- yliopistojen hakulomakkeiden käsittelysovellus (YSHJ)

Rekisterinpitäjä:
Osoite:
Puhelin:

Opetushallitus
PL 380 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki
vaihde 029 533 1000

Rekisterin hoitajat:
Puhelin:

Marcus Caselius, Pirjo Karhu
vaihde 029 533 1000

Rekisterin tekninen hoitaja:

Tieto Oyj
Logica

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus:
 Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998), Yliopistolaki
(558/2009)
 Rekisteriä käytetään yliopistojen opiskelijaksi hakeutumisessa, opiskelijavalintojen suorittamisessa,
opiskelupaikan vastanottamisessa ja yliopistoihin kirjoittautumisten kirjaamisessa sekä
koulutustiedotuksessa. Rekisteriin talletetaan tiedot koulutustarjonnasta, koulutusten haku- ja
valintaperusteista, hakijoista ja heidän hakemuksistaan, valituksi tulemisesta, opiskelupaikan
vastaanottamisesta ja yliopistoon kirjoittautumisesta. Rekisterin avulla toteutetaan myös
korkeakoulututkintoon johtavaa yhden opiskelupaikan säännöstä. Yliopistot voivat saada
rekisteristä käyttöönsä hakijoidensa ylioppilastutkintotiedot vuodesta 1990 alkaen. Lisäksi
rekisteristä tuotetaan tilastomateriaalia koulutustiedotusta, koulutuksen suunnittelua, arviointia ja
kehittämistä varten.
Rekisterin sisältämät tietotyypit:
 hakijaa koskevat tiedot
 henkilö- ja yhteystiedot
 koulutustiedot ja muut koulutuksen valinnassa tarvittavat hakijaa koskevat tiedot
 hakukohteet
 valintatulokset ja muut valintaan liittyvät tiedot
 opiskelupaikan vastaanottamis- ja peruuttamistiedot sekä yliopistoon kirjoittautumista koskevat
tiedot
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suostumus yhteystietojen luovuttamiseen koulutusta koskevaa tiedottamista ja markkinointia
varten
 suostumus valintatuloksen julkaisemiseen Internetissä
 vuonna 1990 ja sen jälkeen suoritettuihin ylioppilastutkintoihin liittyvät tiedot
 yliopistojen koulutustarjontatiedot ja valintaperusteet
 koodistot
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
 sähköiset ja manuaaliset hakulomakkeet
 yliopistot
 Ylioppilastutkintolautakunta
Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja säännönmukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:
 yliopistoille
 opetusministeriölle ja Tilastokeskukselle koulutusjärjestelmän seurantaa koskevien selvitysten
laatimista varten
 Kansaneläkelaitokselle (Kela) opintotukiasioiden käsittelyä varten

Rekisterinpitäjä huolehtii rekisterin tietoturvasta.
Rekisteriseloste on päivitetty 22.4.2013
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