
 Tietosuojaseloste 
 Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § 
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 03 / 12 2015 
 
 
Tietosuojaseloste sisältää sekä rekisteriselosteen tiedot (Henkilötietolaki 10 §) että rekisteröidylle henkilölle  
annettavan informaation henkilötietojen käsittelystä (Henkilötietolaki 24 §). 
 

Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 
Puhelin 

02 330 000 

Osoite 

PL 670 

Postinumero- ja toimipaikka 

20101 Turku 

Vastuuhenkilö Nimi 

Palvelualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut), Sirpa Kuro-
nen 

Puhelin 

02 330 000 

Osoite 

Yliopistonkatu 30 

Postinumero- ja toimipaikka 

20100 Turku 

Yhteyshenkilö 
rekisteriasi-
oita koske-
vissa asioissa 

Nimi 

Johtava koulupsykologi Johanna Käsnänen 

Puhelin 

02 330 000 

Osoite 

      

Postinumero- ja toimipaikka 

      

Rekisterin 
nimi Koulu- ja opiskelupsykologien asiakasrekisteri 

Henkilötieto-
jen käyttö-tar-
koitus sekä 
käytettävät 
tietojärjestel-
mät 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus liittyy koulu- ja opiskelupsykologitoiminnan toteutuk-
seen peruskouluissa. Koulu- ja opiskelupsykologien toiminta tapahtuu opetustoimessa, 
jota säätelevät lait. 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasasiakirjojen laatiminen ja ylläpitäminen 
asiakassuhteen hoitoa varten (Henkilötietolaki (523/1999) 8 § 1 mom. 4 kohta) sekä 
asiakastietotilastojen teko (Henkilötietolaki 7 §) Turun kaupungin omaa seurantaa var-
ten. 
Koulu- ja opiskelupsykologien toiminta perustuu lastensuojelulakiin (417/2007). 
Koulu- ja opiskelupsykologit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(599/1994) 2 ja 5 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Lain 16 §:n mukaan 
terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudesta laatia ja säilyttää potilasasiakirjat on 
voimassa, mitä potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädetään (Potilas-
laki (785/1992)). 

A. Sähköiset tieto-/ylläpitojärjestelmät 

Pegasos-potilastietojärjestelmä (osarekisteri) 

B. Manuaalinen aineisto 

Asiakkuuden aikana syntyneet muut kuin sähköiset dokumentit säilytetään asiakaskan-
siossa 

Rekisterin tie-
tosisältö 

Rekisteri sisältää tiedot henkilöistä, jotka ovat koulu- ja opiskelupsykologien asiakkaina 
perusopetuksen kouluissa. 
Rekisterin sisältämät tietotyypit: 
- asiaa hoitavan koulu-/opiskelupsykologin nimi 
- asiakkaan henkilö- ja perhetiedot (nimi, henkilöturvatunnus, osoite, sukupuoli, asuin-
kunta, äidinkieli, muu kieli, kansalaisuus, huoltajien nimet, osoitteet ja puhelinnumerot, 
huoltajuus, asuinmuoto ja muu yhteyshenkilö) 
- koulunkäyntitiedot (esimerkiksi opetuspaikka, vuosiluokka, mahdolliset tukitoimet) 
- yhteistyötahot, joiden kanssa oppilaan asiassa tehdään yhteistyötä 
- asiakirjaliikenne (koulu-/opiskelupsykologille asiakkuutta varten annetut asiakirjat ja 
koulu-/opiskelupsykologin muille tahoille luovuttamat asiakirjat) 
- suunnitelma (miten oppilaan asiaa on tarkoitus hoitaa ja käsitellä) 
- työn kohteet: oppiminen, käyttäytyminen, tunne-elämä, perhe, sosiaaliset suhteet ja 
koulunkäyntijärjestelyt 
- tapahtumat (kirjaukset asiakkuuden aikana olleista käyntitapahtumista) 
- toimenpiteet, joita asiakkuuden aikana on tehty 
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- liitetiedostot (asiakkuuden aikana syntyneet muut dokumentit, esim. koulu-/opiske-
lupsykologin kirjoittamat lausunnot) 

Rekisterin 
säännön-mu-
kaiset  
tietolähteet 

Asiakkaalta ja huoltajalta saadaan asiakkuuteen liittyvää tietoa. 
Turun kaupungin sivistystoimen oppilasrekisteristä (Primus-oppilashallintojärjestelmä) 
saadaan asiakkaan henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, äidinkieli, huoltajan/huolta-
jien osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi oppilasrekisteristä saadaan kou-
lunkäyntitietoina koulun numero, koulun nimi, ryhmä/luokka ja opettaja. 
Koulun opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöltä saadaan sellaista tietoa, joka on opetuksen 
asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämätöntä (Perusopetuslaki (628/1998) 40 §). 

 
 
Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen 

- Rekisteritietoja voidaan luovuttaa asiakkaan/potilaan tai tämän laillisen edustajan vapaaehtoisella 
ja yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella. Asiakas/potilas tai hänen laillinen edustajansa voi milloin 
tahansa peruuttaa suostumuksen. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000) 16 §, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 29 §, laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista 785/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-
telystä 159/2007). 

- Ilman asiakkaan suostumusta tietoja voidaan luovuttaa sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oi-
keuksia koskevan lain 17–18 §:ien tai muun erityissäännöksen nojalla. 

- Ilman asiakkaan/huoltajan suostumusta tietoja voidaan luovuttaa kunnan opetustoimen sisällä tai 
toiselle perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäjälle edellyttäen, että tiedot ovat välttämättö-
miä opetuksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta. (Perusopetuslaki 40 §). 

- Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä 
on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai 
muulle lailliselle edustajalleen (Potilaslaki 9 § 2 mom.). 

- Tietojen luovutuksesta tehdään aina merkintä asiakastietoihin. Merkinnästä näkyy, mitä tietoja on 
luovutettu, kenelle tietoja on luovutettu, luovuttajan nimi ja luovutuspäivämäärä (Potilaslaki 13 § 6 
mom.). 

- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskukselle annetaan sen pyynnöstä tilastojen laati-
misen kannalta välttämättömät tiedot (eivät sisällä tunnistetietoja). (Laki sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) 2 §). 

- Rekisterinpitäjä voi myöntää luvan tietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta varten (laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §). 

 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
Henkilötietoja voidaan asiakkaan/potilaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuo-
liseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riit-
tävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perusteella. Asiakas/potilas voi milloin tahansa 
peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen. 

 
 
Rekisterin suojaamisen yleiset periaatteet 
 

- Hyvinvointitoimialan asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolo-
velvollisuus. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 14 §, laki viran-
omaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 22, 24 §, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
785/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007). 

- Rekisterinpitäjän ylin johto päättää työntekijöiden käyttöoikeuksista rekisteriin siinä laajuudessa 
kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Tietojen käyttöä valvotaan ja seuraamukset väärinkäytök-
sistä on määritelty. 
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- Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuun-
nitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 

- Automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä 
Turun kaupungin tietoverkon käyttöoikeuskirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmääräyk-
sillä. 

 
Muut kuin atk:lla (manuaalisesti) käsiteltävät tiedot 

 valvonnan alaisena kansiossa, kortistossa 

 lukitut työhuoneet 

 kulunvalvonta 

 henkilökunnan allekirjoittama vaitiolositoumus 
 

Koulupsykologien asiakastiedot ovat potilasasiakirjoja (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilas-
asiakirjoista (298/2009)). Asiakastietojen säilyttämisessä ja tietojen hävittämisessä noudatetaan ar-
kistolaitoksen kuloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. 
 
 

Rekisteritietojen tarkastusoikeus 
 

- Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot. Pyynnöstä tiedoista 
annetaan kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on ilmaista, mi-
käli edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi. (Henkilötietolaki (523/1999) 26 §). 

- Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Eväämisperusteena voi olla esi-
merkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai 
hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjalli-
nen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi 
osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa 
rekisterinpitäjälle määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta. (Henkilötietolaki 
(523/1999) 27 §). 

- Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai 
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona 
(Henkilötietolaki (523/1999) 28 §). 

 
 

Tarkastuspyyntö toimitetaan osoitteeseen: 
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, kirjaamo 
Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 
Postiosoite: 
PL 670, 20101 Turku 

 
 
Rekisteritietojen korjaaminen 

- Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut 
tieto. (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §). 

- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Esim. HetiL 30 §:ssä säädetty re-
kisteröidyn oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely (koskee markkinointia ym.), 
laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 12 ja 13 §, sekä laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista (785/1992) 9 § (alaikäisen antama kielto). 

 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, asiakkaalle/potilaalle annetaan kirjallinen kieltäytymisto-
distus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuo-
javaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle 
määräyksen tiedon korjaamisesta (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §). 

- Terveydenhuollon tiedot antaa lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöstö.  
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- Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä 
on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mie-
lestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. 

 
 

Pyyntö toimitetaan osoitteeseen: 
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, kirjaamo 
Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 
Postiosoite: 
PL 670, 20101 Turku 
 

- Hyvinvointitoimialalla käsiteltävät tiedot ovat arkaluontoisia ja tietojen luovutus on tarkkaan sään-
nelty. 

- Rekisteritietojen tarkastuspyyntö sekä korjaamisvaatimus lomakkeet löytyvät www.turku.fi -sivuilta. 
 
 
Muut mahdolliset oikeudet 
 

      

http://www.turku.fi/

