
   
  
  

1. Rekisterin nimi Opiskeluhuollon koulukuraattoreiden asiakasrekisteri Asiakastietojärjestelmä. 

2. Rekisterinpitäjä Nimi 
Askolan kunta 

Osoite 
Askolantie 30 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
askola@askola.fi, puh. (019) 5291 00 

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 
Koulukuraattori 

Osoite 
Askolantie 30 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
etunimi.sukunimi@askola.fi, 0400768847 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 5 § ja 7 §:n mukaisen opiskelijahuollon kuraattoripalvelujen 
järjestäminen ja asiakassuhteen hoitaminen Askolan kunnan perusopetuksen kouluissa. Asiakirjojen 
kirjaamisesta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (20.2 §) ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetussa laissa (812/2000). Lisäksi tilastollinen käyttö ilman tunnistetietoja Askolan kunnan 
omaa seurantaa varten.  

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Koulukuraattorit kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät asiakastiedot opiskeluhuollon 
koulukuraattorin asiakaskertomukseen. . Tietojen käsittelystä säädetään sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000.) Rekisteri sisältää seuraavat 
tiedot: - työntekijän nimi - asiakkaan henkilötiedot: nimi, henkilötunnus ja sukupuoli, 
yhteystiedot, kotikunta, äidinkieli, muu kieli, kansalaisuus, huoltajuus, asuminen - huoltajien 
tiedot: nimi, yhteystiedot - koulunkäyntitiedot: koulun nimi, luokka-aste, opettaja, oppilastyyppi, 
oppivelvollisuus, opetusmuoto, opetuspaikka, opetussuunnitelma, tuen muoto - yhteistyötahot - 
asiakirjaliikenne: luovutetun asiakirjan nimi, luovuttaja, päivämäärä, kenelle luovutetaan, 
luovutuksen peruste. Saapuneiden asiakirjojen lähde ja ajankohta - asiakaskertomus: 
yhteydenottaja, aiemmat tahot, asiakkaaksi tulon päivämäärä ja syy, suunnitelma, työn kohteet, 
tapahtumat, toimenpiteet, yhteenvedot, lähetteet, lausunnot - arviointi  

TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 

Laatimispäivä: 

30.8.2018 

30.8.2018 

 

 



   
  
  

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot hankitaan asiakkailta ja huoltajilta. Asiakkaiden perustiedot ja osa koulunkäyntitietoja 
saadaan MultiPrimus-järjestelmästä. Oppilaan yksilölliseen opiskeluhuoltoon osallistuvilta 
saadaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät 
tiedot (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 §). Toiselta toimintayksiköltä esim, sairaalasta ja 
sosiaalitoimesta saadaan tietoa asiakkaan/huoltajan suostumuksella. 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia henkilötietojen luovutuksia. Opiskeluhuollon koulukuraattorin 
asiakasrekisteri Rekisteri- ja tietosuojaseloste tietojen luovutukset Salassa pidettäviä tietoja voi luovuttaa 
vain rekisteröidyn/alaikäisen huoltajien nimenomaisella suostumuksella tai jos tiedon antamisesta tai 
oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty (viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 7 luku, PoL 40 §,Oppilasja opiskeluhuoltolaki 23.2 §, LsL 25 §). Rekisterin tietoja 
käytetään, kun laskutetaan opiskeluhuollon kuraattorin palveluista niiden oppilaiden osalta, joiden 
kotikunta ei ole Askola (laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta 41 a §) 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
Manuaaliset asiakirjat säilytetään lukitussa arkistotilassa ja niiden käyttöä valvotaan. Salassa 
pidettäviä ovat viranomaisten julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 23, 25, 30 ja 32 
kohdan mukaan muun muassa kaikki terveydentilaa, sosiaalihuoltoa, erityistä tukea, 
yksityiselämää ja varallisuutta koskevat tiedot sekä 30 kohdan mukaan oppilashuoltoa koskevat 
asiakirjat. Jokainen työntekijä voi käsitellä/ on oikeus käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän 
välittömästi tarvitsee työtehtävissään. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee 
vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tietokoneella olevia tietoja käsittelevät vain ne joilla on oikeus siihen, käyttö on suojattu 
salasanoin ja käyttäjätunnuksin. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. 

 

10. Tietojen 
elinkaari 

Askolan kunta noudattaa arkistomuoduostussuunnitelmaa asiakirjojen säilyttämisessä.  
 
Arkistolain (§ 8) mukaan arkistonmuodostajan on ylläpidettävä asiakirjojen säilytysajat ja – tavat sisältävää 
arkistonmuodostussuunnitelmaa. 
 
 Asiakirjojen hävittämisessä Askolan kunta noudattaa Arkistolakia.  
 



   
  
  

 

 

 

 

Arkistolaki (13 §) velvoittaa hävittämään määräajan säilytettävät asiakirjat arkistonmuodostajan niille 
määräämien säilytysaikojen päätyttyä siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjoja saa hävittää 
ainoastaan arkistonmuodostussuunnitelmaan sisältyvän säilytysajan umpeuduttua. Erityistä huolellisuutta 
on noudatettava salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen hävittämisessä. 

11. Tarkastus-
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua 
lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa 
henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

12. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tehdään 
kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan 
rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

13. Oikeus vaatia 
tiedon poistamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan tiedon poistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti 
käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle 
jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

14. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä  häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi 
olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittely, ilmoita  
rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään. 


