
1 Rekisterinpitäjä Nimi (y-tunnus)

Turun kaupunki, sivistystoimiala, 
kasvatus- ja opetuslautakunta

Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite )

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi 

Lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen

Osoite 

PL 362, 20101 Turku,

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite )

02-330 000 ( keskus ), 
sukunimi.etunimi@turku.fi

3 Rekisterin nimi Lukion opiskeluhuoltorekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen yksilökoh-
tainen opiskeluhuolto

Peruste:

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ( 1287/2013 )

5 Rekisterin tietosisältö Opiskelijan yksilökohtaiset opiskeluhuoltokertomuk-
set sekä muut yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon 
liittyvissä tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä 
opiskelijaa koskevat asiakirjat.

Opiskeluhuoltokertomukseen kirjataan:
- Opiskelijan ja hänen huoltajiensa yksilöinti ja yhteys-
tiedot
- Aikaisemmat toimenpiteet
- Opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut 
toimenpiteet
- Asian käsittely kussakin kokouksessa
- Kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän ase-
mansa
- Tehdyt päätökset ja jatkosuunnitelmat
- Toteutuksesta ja seurannasta vastaavat tahot
- Tietojen luovuttaminen sivullisille

Rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä. Perusteet:
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § ( 
621/1999 )
- Henkilötietolaki 11 § ( 523 / 1998 )
- Lukiolaki 32 § (629 / 1998)
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 22 § ( 1287/2013 )

Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin:
- tietoja ei yhdistetä

TIETOSUOJASELOSTE 
HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 13.10.2014



6 Säännönmukaiset tietolähteet - opiskelija itse
- opiskelijan huoltajat
- yksilökohtaisen oppilashuollon monialaisen asian-
tuntijaryhmän jäsenet
- opiskelijan koulunkäynnin järjestämiseen liittyvä 
dokumentaatio
- henkilöt, joilta monialainen asiantuntijaryhmä pyy-
tää tietoa opiskelijasta

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset Opiskeluhuoltokertomuksen tietoja ei luovuteta ilman 
opiskelijan tai hänen huoltajansa yksilöityä suostu-
musta taikka tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain 
säännöstä.

Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa 
suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella 
luovuttaa myös Euroopan Unionin ulko-
puoliseen maahan ottaen huomioon salassapito-
säännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata 
riittävä tietosuojan taso henkilötietolain ( 523 / 1999 ) 
22 §:n perusteella.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet A Manuaalinen aineisto

Paperiasiakirjat, joita säilytetään lukituissa tiloissa ja 
niiden käyttöä valvotaan.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

10 Tarkastusoikeus Henkilötietolaki 26 §:
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus 
tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan 
saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilöre-
kisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja.



11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista Henkilötietolaki 29 §:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytysta 
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä 
oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastus- ja virheen korjaamispyyntö osoitetaan 
viimeksi palvelleelle oppilaitokselle.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimus-
ta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta 
kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa on 
mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei 
ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuo-
javaltuutetun käsiteltäväksi.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät 
oikeudet

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta kor-
vauksen vain, jos siitä, kun asianosainen edellisen 
kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on 
kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa 
olevaan Turun kaupunginvaltuuston päätökseen.


