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Rekisterin tiedot  
 

1. Rekisterin nimi 
   Opiskeluhuollon koulukuraattorin asiakasrekisteri 

 
2. Rekisterinpitäjä 

Ylöjärven kaupunki, y-tunnus 0158221-7 
Sivistyslautakunta 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Vastaava koulukuraattori 
Tuija Landström 
Sivistysosasto 
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi 
040-1647 202  
tuija.landstrom@ylojarvi.fi 
 

4. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 
 Ei  
 Kyllä 

Lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:  
 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen opiskeluhuollon kuraattoripalveluiden järjestäminen ja 
toteuttaminen 
 

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus  
A) 

 Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö  
Mikä?        

 Lakisääteinen velvoite 
 

Lakisääteinen velvoite 
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:  
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013 
- Perusopetuslaki (628/1998) 
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 
 

 Suostumus: 
 

 Sopimuksen täytäntöönpano 
B) 

 Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri  
 Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 
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C) 
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien 

 Ei 
 Kyllä 

Mihin?       
D)  
Henkilötietoja käsitellään tai kerätään palvelujen tarjoamiseksi suoraan lapselle (alle 13-vuotias) 

 Ei 
 Kyllä 

 
Mikäli henkilötietoja kerätään, miten lapsen laillinen edustaja on antanut käsittelyyn suostumuksen 
tai valtuutuksen? 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan lapsen laillisella edustajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä 
lasta käyttämästä opiskeluhuollon palveluita tämän iästä riippumatta.      
 
Rekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

7. Rekisterissä olevat henkilötiedot 
- Oppilaan yksilöinti- ja yhteystiedot 
- Huoltajien yksilöinti- ja yhteystiedot 
- asiakkuuteen liittyvät tiedot 
 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Perusteet: 
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999) 
- Henkilötietolaki 11 § (523/1999) 
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
 
Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: 
- ei yhdistetä 
 

8. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 
Effican Yksilö- ja perhehuollon järjestelmä 

 
9. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 

 Ei 
 Kyllä 

 
10. Rekisterin tietolähteet 

- opiskelija itse 
- opiskelijan huoltajat 
- asiakastyössä syntynyt tieto 
- yhteystiedot ja huoltajatiedot siirretään määräajoin väestörekisteristä 

 
11. Tietojen suojaamisen periaatteet 

Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin 
ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä 
allekirjoittaa vaitiolositoumuksen ja järjestelmän käyttöä koskevat ehdot käyttöoikeuden 
saadessaan. 
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12. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 
Tietojen säännönmukainen luovutus 

 Ei 
 Kyllä 

Mikäli kyllä, tarkempi selvitys: 
Rekisteristä luovutetaan kotikuntalaskutusta varten tarvittavat tiedot ja toimitetaan oppilaan 
kotikuntaan pyydettäessä laskun ja maksuvelvollisuuden oikeellisuuden varmistamisen kannalta 
tarpeelliset tiedot. (Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta 1704/2009, 41 a §) 
 

13. Rekisterin tietojen luovutus kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai 
Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 
 Ei 
 Kyllä  

Mikäli kyllä, tarkempi selvitys: 
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle muussa 
tapauksessa kuin tarvittaessa rekisteröidyn erillisellä suostumuksella tai erityisellä lainsäännöksellä. 
Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen. 
  

14. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit 
Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman / tiedonohjaussuunnitelman 
mukaisesti.  
 

15. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät 
https://www.ylojarvi.fi/asiointi-ja-neuvonta/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/. 
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