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VIRTAIN KAUPUNKI 
 

TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 
 
Laatimispäivä 
20.11.2018 

1  
Rekisterin pitäjä 

Nimi 
Virtain kaupunki, sivistyslautakunta, opetustoimi 

Osoite 
Virtaintie 26, 34800 Virrat 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
Katri Rantala, p.0447151430, katri.rantala@virrat.fi 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Tekninen pääkäyttäjä Harri Asiala 
Pääkäyttäjä Kirsi Rantamäki 

3 
Rekisterin nimi 

Koulukuraattorien ja psykologien asiakastietorekisteri Aura 

 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

 

Tukitoimien järjestäminen ja toteuttaminen 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

työntekijän nimi  

asiakkaan henkilö- ja perhetiedot: nimet ja henkilötunnus, sukupuoli, 

yhteystiedot, äidinkieli, muu kieli, kansalaisuus, huoltajuus, asuminen 

äidin/isän kanssa - huoltajien yhteystiedot  

koulunkäyntitiedot: koulun nimi, luokka-aste, oppivelvollisuus, luokkamuoto, 

tukimuoto, tieto erityisopetuspäätöksestä tai erityisen tuen päätöksestä sekä 

henkilökohtai-sen opetuksen järjestämisestä koskevasta suunnitelmasta 

(HOJKS)  

yhteistyötahot: aiemmat, nykyiset  

asiakaskertomus: yhteydenottaja, asiakkaaksi tulon syy, tapaamiset, 

neuvottelut, konsultaatiot, läsnä olleet, suunnitelmat, toimenpidesuositukset, 

yhteenvedot, lausunnot lähetteet, tutkimustulokset, arviointi  

asiakirjaliikenne: asiakirjan luovutus: merkinnän tehneen työntekijän nimi, 

pvm, asiakkaan suostumus, asiakirjan nimi, kohde, luovutuksen peruste 

(asiayhteys/asiakkaan pyyntö/lakiin perustuva), saadut asiakirjat: 

saapumisajankohta, lähde.  

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Asiakas, huoltaja tai muu laillinen edustaja.  

Virtain oppilasrekisteristä (Primus) saadaan asiakkaan perustiedot.  
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Koulun opetus- ja ja oppilashuoltohenkilöstöltä saadaan sellaista tietoa, joka 

on välttämätöntä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja 

toteuttamiseksi  

Muita tahoja voivat olla toinen toimintayksikkö tai muu yhteistaho, 

esimerkiksi perheneuvola, lastensuojelu tai sairaala.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujn tai 

terveydenhuollon palvelujen tuottajalta tai terveydenhuollo ammattihenkilöltä 

 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietojen säännönmukainen luovutus: Ei. 

Tietojen luovutuksen peruste: Rekisterin henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. 

Oikeus luovuttaa tietoja perustuu pääasiassa asiakkaan/huoltajan 

suostumukseen. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kunnan opetustoimen sisällä 

edellyttäen, että tiedot ovat välttämättömiä opetuksen tai opiskelu-huollon 

tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta. 

8 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden 

sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason. 

 
Keskeinen lainsäädäntö: henkilötietolaki 5 ja 8 luku (523/1999) 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
 
Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeudet on 

annettu käyttäjäryhmittäin. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka 

tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tietojärjestelmän käyttöoikeus on koulukuraattorilla 
 
 
 
 
 

10 
Tarkastusoikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan 

tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle 

yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä 

rekisterinpitäjän luona. 

 

11  
Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, 

tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata. 

 

 
Keskeinen lainsäädäntö: Henkilötietolaki 6 luku (523/1999) 

12 
Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisterinpitäjän toimintaan ei liity rekisteröityä koskevaa suoramainontaa, 
etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia. 

 


