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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 

Oppilaiden- ja opiskelijoiden henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 6.1.c artiklan 

mukaisesti, eli käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Kuraattori on sosiaalihuollon ammattihenkilö, sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

(817/2015) mukaisesti. Tästä lakisääteisestä asiakastapaamisten kirjaamisesta rekisteriin 

kerrotaan laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) Lisäksi asiakirjojen käsittelyyn 

sovelletaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Laki 812/2000). 

Asiakkaan tietoja hänen terveydentilasta, vammaisuudesta tai muuta palvelun kannalta 

välttämättömiä tietoja voidaan käsitellä tietosuojalain 6 § 5 momentin mukaisesti. 

 

Henkilötieto jota käsitellään saadaan asiakkaalta tapaamisten yhteydessä. 

 

Vastaanottajat 

 

- Henkilötietojen vastaanottajia ovat asiakas sekä asiakkaan huoltaja tai laillinen 

edustaja.  

- Koulun kuraattoritoiminnasta vastaava. 

- Viranomaiset, joilla on tapauskohtaisesti lain mukaan oikeus rekisterin tietoihin.  

 

Käsiteltäviä henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin. 

 

Tietojen säilytysajat 

 

Lausunnot ja selvitykset sekä muut vastaavat oppilaskohtaiset oppilaan sosiaalista 

avuntarvetta koskevat toimenpide- ja seuranta-asiakirjat säilytetään oppivelvollisuusajan 

lisäksi 10 vuotta. 
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Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus  

- pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja vahvistus 

siitä, että häntä koskevia tietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.  

- oikeus vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa korjaamista viivytyksettä. 

 

Tarkastusoikeus ja kopio käsiteltävistä tiedoista on maksutonta ja se toteutetaan 

mahdollisuuksien mukaan viivytyksettä, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa. Useista 

kopioista on rekisterinpitäjällä mahdollisuus periä kohtuullinen maksu hallinnollisiin kuluihin. 

Ilmeisen perusteettomista tai kohtuuttomista pyynnöistä voidaan kieltäytyä, jos niitä esitetään 

toistuvasti, tai niistä voidaan periä maksu.  

 

Asiakkaalla on myös oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 

mukaisesti;  

a) jos asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittely 

keskeytetään tarkastuksen ajaksi;  

b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistoa ja vaatii sen 

sijaan käsittelyn rajoittamista,  

c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta rekisteröity tarvitsee 

niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Edellä mainitut pyynnöt tehdään rekisteristä vastaavalle henkilölle. 

 

Huoltajalla on oikeus tarkastaa hänen lapsiaan koskevat tiedot, jos lapsen ei voida katsoa iän 

tai kehitystason perusteella ymmärtävän merkitystä. Alaikäinen asiakas voi kieltää tietojen 

luovuttamisen painavasta syystä lailliselle edustajalleen / huoltajalleen, mikäli se ei ole selvästi 

alaikäisen edun vastaista (Laki 812/2000 11 §). 

 

Kuraattorin asiakasrekisteriin kirjatulla henkilöllä, asiakkaalla, on mahdollisuus tehdä valitus 

tietosuojaviranomaiselle mikäli henkilötietojen käsittely rikkoo tietosuoja-asetusta. Suomen 

tietosuojaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (tietosuoja@om.fi, puh. 029 56 66700). 
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