Hakijatietojen tiedon lähteet
18.11.2022
Hakeutuja- ja hakijatietojen tiedon lähteet - taulukko
Tietoryhmän nimi ja esimerkkejä

Lähde

Siirto

Henkilön perustiedot

Henkilötiedot hakulomakkeesta
(jatkuva haku)

Opiskeluvalinnasta
tiedottaminen hakijalle
valintakirjeellä: kirjeposti tai
sähköposti.

Henkilön sukunimi - Henkilön
etunimet, kutsumanimi
Henkilön yksilöintitiedot

Haastattelu

Syntymäaika - Henkilötunnus –
Oppijanumero

Väestörekisterikeskus

Henkilön yhteystiedot
Matkapuhelinnumero Sähköpostiosoite - Postiosoite (koti- ja
opiskelupaikkakunnan) – Sosiaalisen
median yhteystiedot

Henkilötietojen tarkistaminen
henkilöllisyyden todentavasta
dokumentista (mm. passi,
henkilöllisyystodistus).

Henkilön tunnistamistiedot
Heikon tunnistamisen
käyttäjätunnukset salasanat

Toinen oppilaitos, joka
hyväksynyt hakeutujan
opiskelijakseen.
KELA

Muut tiedot

Tilastokeskus

Äidinkieli - Kansalaisuus

Henkilön kotikunnat (mm.
Etsivä nuorisotyö).

Sukupuoli
Lokitiedot
Alaikäisen opiskelijan huoltajan tai
täysi-ikäisen opiskelijan lähiomaisen
tiedot:

Rasekoon opiskelijaksi
valittujen tiedot siirretään
Rasekon
opiskelijarekisteriin.

Tiedot kysytään alaikäisen
opiskelijan osalta.

Ei siirretä

Tiedot hakulomakkeesta

Opiskeluvalinnasta
tiedottaminen hakijalle
valintakirjeellä: kirjeposti tai
sähköposti.

Perustiedot
-

Henkilön suku- ja etunimi

Yhteystiedot
-

Matkapuhelin Sähköpostiosoite – Postiosoite

Tunnistamistiedot
-

Wilma-tunnukset ja sanasanat

Lokitiedot
Hakeutumista koskevat tiedot
Hakutoiveet (Raseko / muu oppilaitos)
Työkokemus ja työharjoittelu

Haastattelu ja ohjauskeskustelu

Yrittäjyys
Suoritetut tutkinnot
Muut koulutukset

Hakeutujan tai hakijan esittämät
dokumentit

Erillispätevyydet ja lupakortit
Muu olennainen tieto, esim. aiemmin
hankittu osaaminen (esim.

Rasekoon opiskelijaksi
valittujen tiedot siirretään
Rasekon
opiskelijarekisteriin.
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harrastusten tai luottamustoimien
kautta)

Soveltuvuuskokeet

Arvio soveltuvuudesta

Testit ja valintakokeet

Erilaisten testien ja valintakokeiden
tulokset tai niiden yhteenvetotiedot

Toinen oppilaitos, joka
hyväksynyt hakeutujan
opiskelijakseen.
KELA

Valintahaastattelun tulos (tutkinnon
suorittamiseen ja opiskelun
aloittamiseen liittyvät tiedot) ja
perustelut

Tilastokeskus
Henkilön kotikunnat (mm.
Etsivä nuorisotyö).

Tiedot jatko-ohjauksesta.

Siirto Rasekon
markkinoinnin rekisteihin ja
tietoaiheistoihin, mikäli
henkilö antaa erikseen
luvan.

Muut tiedot
Ohjauskeskusteluista tallennetut tiedot
Perehtyneisyys tutkinnon tai
koulutukseen vaatimiin
terveydentilatietoihin.
Perehtyneisyys opintojen lupa-,
peruutus- ja maksuehtoihin
Tieto opiskeluoikeuden aiemmasta
peruuttamisesta.
Henkilön itsensä ilmoittamat lisätiedot
Henkilöltä erikseen kysyttävät
lupatiedot (valokuvan ja videon käyttö,
nimen julkistus ym.)
Valintapäätöksen tiedot

HUOM: Arkistointi
Erityistapaus hakeutumisessa:
Oppisopimus: - osapuolten tiedot
(opiskelija, työpaikka ja
työpaikkaohjaaja) - osapuolten
tehtävät - oppisopimuskoulutuksen
aloitus- ja päättymispäivä työnantajalle mahdollisesti
maksettavasta koulutuskorvaukset –
opintososiaaliset edut - muut
oppisopimuskoulutuksen
järjestämiseen liittyvät asiat kuten
suoritettava tutkinto tai koulutus,
työtehtävät ja niissä hankittava
osaaminen, osaamisen osoittamisen ja
näyttöjen järjestäminen työpaikalla jne.

Oppissopimustyöpaikan ja sen
yhteyshenkilöiden tiedot
syötetään Wilma-Primukseen.
Opiskelija, ja työpaikan
yhteyshenkilö, työnantaja sekä
oppilaitoksen edustaja

Tiedot työpaikalla
järjestettävän koulutuksen
sopimuksen tyypistä,
työpaikasta sekä alkamis- ja
päättymisajoista siirretään
Koski-tietovarantoon.
Sopimuksen tiedot
oppisopimustyöpaikalle.
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