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1. Rekisterin nimi 

 
Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattorien asiakasrekisteri 

 

 
2. Rekisterinpitäjä 
 

 
Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta 
Steniuksenkatu 2 
26100 Rauma 
 

 
3. Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 
asioissa 

 

 
Rekisterin yhteyshenkilö: 
toimistosihteeri 
Rauman sosiaali- ja terveystoimiala 
Kalliokatu 1, 26100 Rauma 
puh. 02 834 11 (vaihde) 
 
Rekisteriasioista vastaava henkilö: 
Sosiaalipalvelujen johtaja 
Lastensuojelutyön päällikkö 
Sosiaalitoimisto, Kalliokatu 1, 26100 Rauma 
PL 59, 26101 Rauma 
puh. 02 834 11 (vaihde) 

 
4. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin käyttötarkoitus 

 
Rekisteri on perustettu opiskeluhuollon kuraattoritoiminnan toteutukseen Raumalla 
sijaisevissa esiopetusyksiköissä, peruskouluissa, lukioissa ja ammatillista peruskoulutusta 
antavissa oppilaitoksissa (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 §, 9 §). 
 
Rekisterin tarkoituksena on opiskeluhuoltolain mukaisten kuraattoripalvelujen perusteella 
syntyvien asiakassuhteiden hoitaminen, arviointi, suunnittelu, toteutus, seuranta ja 
tilastointi sekä oppilaan/opiskelijan, jonka kotikunta ei ole Rauma, kotikunnan laskus 
opiskeluhuollon kuraattoripalvelujen käytöstä. 
 
PERUSTEET: 
Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös 
Henkilötietolaki (523/1999) 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 
Perusopetuslaki (628/1998) 
Lukiolaki (629/1998) 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)  
 

 
 

 
5. Rekisterin   
tietosisältö 
 

 
- Asiakkaan henkilö-, perhe- ja yhteystiedot 
- Työntekijän nimi  
- Koulunkäyntitiedot 

- koulun nimi, luokka-aste, oppivelvollisuus, luokkamuoto  
- tieto erityisen tuen päätöksestä sekä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä   

koskevasta suunnitelmasta (HOJKS)  
- Yhteistyötahot  
- Asiakaskertomus  

- yhteydenottaja  
- asiakkaaksi tulon syy  
- tapaamiset, neuvottelut, konsultaatiot, läsnä olleet  
- suunnitelmat, toimenpidesuositukset  
- yhteenvedot, lausunnot , lähetteet, tutkimustulokset  
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- arviointi  
- Asiakirjaliikenne  

- asiakirjan luovutus: merkinnän tehneen työntekijän nimi, päivämäärä, asiakkaan 
suostumus, asiakirjan nimi, kohde, luovutuksen peruste (asiayhteys/asiakkaan 
pyyntö/lakiin perustuva)  

- saadut asiakirjat: saapumisajankohta, lähde  
- Laskutustiedot 
- Tilastotiedot 
 
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: 
Tiedot ovat salassa pidettäviä. 
 
Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin: 

- ei yhdistetä.  
 
6. Säännönmukaiset  
tietolähteet  
 

 
- Asiakkaalta (oppilas, opiskelija) ja huoltajalta  
- Suomenkielisen opetuksen opiskelijarekisteristä (Primus –kouluhallintojärjestelmä 
sisältäen Wilma-käyttöliittymän) saadaan asiakkaan perustiedot.  
 
Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla 
on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 
opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi (oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki 23.2 §). 
 
Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan oppilaan opetuksen 
asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot (perusopetuslaki 40.2 §, 
lukiolaki 32.2 §). 
 
Rekisteröidyn, oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella 
suostumuksella voidaan tietoja saada myös muilta tahoilta. Tietoja voidaan saada myös, 
jos tiedon antamisesta ja oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti 
säädetty (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 26 §). 
 

 
7. Säännönmukaiset  
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talous-alueen 
ulkopuolelle 
 

 
Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla 
on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 
opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi (oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki 23.2 §)  
 
Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus luovuttaa toisilleen sekä oppilaan 
opettajalle, rehtorille ja perusopetuslain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle 
viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät 
välttämättömät 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 yksilöidyllä kirjallisella 
suostumuksella voidaan tietoja antaa myös muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa myös, 
jos tiedon antamisesta ja oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti 
säädetty (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 26 §). 
 
Tietojen luovutuksesta tehdään aina merkintä, josta ilmenee luovuttajan nimi, päivämäärä, 
kenelle tieto on luovutettu, peruste tietojen luovuttamiseen.  
 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
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8. Rekisterin ylläpito- 
järjestelmät ja suojauk-
sen periaatteet 
 
 

 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointi-
suunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 
 
Rekisterin atk:lle tallennetut sähköiset tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä 
pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä siinä laajuudessa kuin työtehtävät 
edellyttävät. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  
 
Tietokanta säilytetään Rauman Kaupungin Tietotekniikkaryhmä hallinnoimassa sisäisessä 
verkossa. 
 
Manuaaliset asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan. 
 

 
9. Tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

 
PERUSTEET: 
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §-28 §: 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset 
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilö-rekisteriin on talletettu 
tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
 
Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Rauman sosiaali- ja 
terveystoimialan toimipisteistä ja internet-sivuilta. 
 
Tarkastuspyyntö osoitetaan sosiaalihuollon ammattihenkilölle, joka neuvottelee 
tarkastusoikeuden toteuttamisesta toiminnasta vastaavan kanssa. 

 
10. Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 
 

 
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
 
Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Lomakkeita on saatavissa Rauman sosiaali- ja 
terveystoimialan toimipisteistä ja internet-sivuilta. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on 
annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi. 
 
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun 
asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut 
vähemmän kuin yksi vuosi. 
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