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1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunki, Sivistyslautakunta 

2. Rekisterin  

yhteyshenkilöt 

 

Perusopetuksen palvelujohtaja  

Sami Lahti 

014 266 4985 

etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  

3. Tietosuojavastaava Timo Piiparinen 

etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

014 266 4936 

Ohjelmakaari 10 

40500 Jyväskylä 

 

Liina Kuusela 

etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi  

014 266 2487 

Kilpisenkatu 1  

40101 Jyväskylä 

4. Rekisterin nimi 

 

Oppilashuollon asiakasrekisteri 

5. Henkilötietojen  

käsittelyn  

tarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on opiskeluhuoltolain mu-

kaisen yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen ja toteuttami-

nen Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuk-

sessa (esiopetus). 

6. Henkilötietojen kä-

sittelyn lainmukai-

suus 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (opiskeluhuoltolaki) 21 §:n mukaan 

opetuksen/koulutuksen järjestäjä ylläpitää monialaisen yksilökoh-

taisen oppilashuollon rekisteriä. 

 

Ohjaava lainsäädäntö: 

- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a 

- Tietosuojalaki 1050/2018 

7. Rekisterin  

tietosisältö 

Oppilashuoltorekisteriin tallennetaan oppilaitoksen toteuttamassa 

monialaisessa yksilökohtaisessa oppilashuollossa laadittavat oppi-

lashuoltokertomukset sekä siihen liittyvissä tehtävissä laaditut tai 

saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat. Oppilashuoltokerto-

mus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja 

siihen kirjataan yksittäisen opiskelijan 

- nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäi-

sen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan huoltajan tai 

muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot 

- asian aihe ja vireille panija 

- oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpi-

teet 
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- tiedot asian käsittelystä oppilashuoltoryhmän kokouksessa, 

kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, ko-

kouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunni-

telma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot 

- kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen am-

matti- tai virka-asemansa. 

8. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Tietoja saadaan oppilaalta ja tämän huoltajalta tai muulta lailliselta 

edustajalta. 

 

Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteutta-

miseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus 

saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaa-

valle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksi-

lökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. (oppi-

las- ja opiskeluhuoltolaki 23.2 §) 

 

Jos oppilas siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, ai-

kaisemman koulutuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan taikka, 

jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen 

merkitystä, hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suos-

tumus siihen, että uudelle koulutuksen järjestäjälle voidaan siirtää 

oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, 

jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. (oppi-

las- ja opiskeluhuoltolaki 23.3 §) 

 

Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisil-

taan oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät 

välttämättömät tiedot (perusopetuslaki 40 § 2 mom.) 

 

Rekisteröidyn, oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksi-

löidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan tietoja saada myös 

muilta tahoilta. Tietoja voidaan saada, jos tiedon antamisesta ja oi-

keudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti sää-

detty. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 26 §) 

9. Tietojen  

säännönmukaiset 

luovutukset ja tie-

tojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Oppilashuoltorekisteriin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. 

Niitä voidaan luovuttaa asianosaisen henkilön tai, ellei hänellä ole 

edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä, hänen laillisen 

edustajan kirjallisella, yksilöidyllä suostumuksella tai tiedon luovut-

tamisen oikeuttavan lain säännöksen nojalla (oppilas- ja opiskelu-

huoltolaki 22 §). 

 

Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteutta-

miseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus 

saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaa-

valle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksi-

lökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. (opis-

keluhuoltolaki 23.2 §) 

 

Jos oppilas siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, ai-

kaisemman koulutuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan taikka, 

jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen 
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merkitystä, hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suos-

tumus siihen, että uudelle koulutuksen järjestäjälle voidaan siirtää 

opiskeluhuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tie-

dot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. 

(oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 23.3 §) 

 

Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus luovuttaa toi-

silleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja perusopetuslain mu-

kaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle op-

pilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttä-

mättömät tiedot (perusopetuslaki 40 § 2 mom.). 

 

Oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat antaa toisilleen sekä 

koulutuksesta vastaaville viranomaisille opiskelun asianmukaisen 

järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot (lukiolaki 32 § 2 

mom.). 

 

Rekisteröidyn, oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksi-

löidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan tietoja antaa myös 

muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa, jos tiedon antamisesta ja 

oikeudesta tiedon saamiseen on laissa 

erikseen nimenomaisesti säädetty. (Laki viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta 26 §)  

 

Kuraattori ja psykologi kirjaavat oppilashuoltotyössä käsiteltyjä tie-

toja kuraattorien ja psykologien asiakasrekisteriin siltä osin kuin se 

on tarpeen esim. sovittujen toimenpiteiden osalta. 

 

Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tie-

toja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulli-

selle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

10. Rekisterin  

suojauksen  

periaatteet 

Tiedot ovat salassa pidettäviä opiskeluhuoltolain 22 §:n, viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n perusteella 

sekä perusopetuslain 40 §:n perusteella. 

 

Yksikkötason vastuuhenkilö määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoi-

keudet rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Käyttöoikeus koskee vain 

kyseistä tapauskohtaisesti kootun monialaisen asiantuntijaryhmän 

laatimaa opiskeluhuoltokertomusta. Kirjauksista vastaa asiantunti-

jaryhmän vastuuhenkilö. Oppilashuoltokertomusta ei tallenneta jär-

jestelmiin. Asiakirjat säilytetään kansliassa kassakaapissa tai 

muussa lukitussa kaapissa, jonne sivullisilla ei ole pääsyä. Asiakir-

joja ei säilytetä sähköisesti. 

 

Tietoja säilytetään lakisääteisesti oppivelvollisuusikä + 10 vuotta 

11. Rekisteröidyn oi-

keudet 

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yh-

teytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritie-

toihin-ja-tietopyynnon 
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12. Rekisteröidyn oi-

keus saada tietoa 

henkilötietojen kä-

sittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen 

käsittelystä. 

13. Rekisteröidyn oi-

keus saada pääsy 

tietoihin  

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu 

henkilörekisteriin ja mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on. 

 

Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot 

ovat yksilöitynä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat 

saatavilla Jyväskylän kaupungin palvelupisteissä ja kaupungin verk-

kosivuilla: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivus-

tosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyyn-

non 

 

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiak-

kaalle asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee 

syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saat-

taa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.  

14.  Muut rekisteröidyn 

oikeudet 

https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tieto-

suoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon 

15.  Oikeus tehdä vali-

tus valvontaviran-

omaiselle  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 

rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsitte-

lyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tieto-

suojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800 

00521 HELSINKI 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI 

p. 029 56 66700 

tietosuoja@om.fi  
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