
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
23.4.2018 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Pälkäneen kunta 

Osoite 

Keskustie 1, 36600 Pälkäne 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 03 579 11, palkane@palkane.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Pälkäneen kunta 
Osoite 

Keskustie 1, 36600 Pälkäne 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Pääkäyttäjä: Hanna Keskinen, koulupsykologi, p. 050 341 3989, hanna.keskinen@palkane.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Koulupsykologi- ja kuraattoripalveluiden asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käyttötarkoitus liittyy koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminnan toteutukseen 
esiopetuksessa, peruskouluissa ja lukiossa.  
 
Rekisterin tarkoitus on asiakasasiakirjojen laatiminen ja pitäminen asiakassuhteen hoitoa varten sekä 
asiakastietotilastojen teko kunnan omaa seurantaa varten ja toimitettavaksi tarvittaessa Länsi-
Suomen lääninhallitukselle. 
 
Koulukuraattorien ja koulupsykologien toiminta perustuu lastensuojelulakiin ja –asetukseen, 
oppilashuoltolakiin sekä asiakassuhteeseen. Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien toiminta 
tapahtuu sivistystoimessa, jota säätelevät koululait.  
 
Rekisterin säilytys ja suojaus, arkistointi ja hävittäminen arkistolain 831/1994 perusteella annettujen 
ohjeiden mukaisesti.  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

o työntekijän nimi 
o asiakkaan henkilö- ja perhetiedot 
   - nimet ja henkilötunnus, sukupuoli 
   - yhteystiedot  
   - äidinkieli, muu kieli, kansalaisuus 
   - huoltajuus, asuminen äidin/isän kanssa 
   - huoltajien yhteystiedot 
o koulunkäyntitiedot 
   - koulun nimi, luokka-aste, oppivelvollisuus 
o yhteistyötahot 
o asiakaskertomus 
   - yhteydenottaja 
   - asiakkaaksi tulon syy 
   - tapaamiset, neuvottelut, konsultaatiot, läsnä olleet 
   - suunnitelmat, toimenpidesuositukset 
   - yhteenvedot, lausunnot, lähetteet, tutkimustulokset 
   - arviointi 
o asiakirjaliikenne 
   - asiakirjan luovutus: merkinnän tehneen työntekijän nimi, pvm,  
     asiakkaan suostumus, asiakirjan nimi, kohde, luovutuksen peruste 
     (asiayhteys/asiakkaan pyyntö/lakiin perustuva) 
   - saadut asiakirjat: saapumisajankohta, lähde. 
 
Psykologien laatimissa asiakaskertomuksissa noudatetaan potilasasiakirjoista annettuja säädöksiä.  

veli-pekka.kemppaine
Tekstiruutu



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 
1. Asiakkaalta ja huoltajalta saadaan asiakkuuteen liittyvää tietoa. 
2. Kunnan tai Anna Tapion koulun oppilasrekisteristä (Primus) saadaan asiakkaan perustiedot. 
3. Koulun opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöltä saadaan sellaista tietoa, joka on opetuksen 
tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta välttämätöntä. 
4. Toiselta toimintayksiköltä esim. perheneuvolasta, sosiaalitoimesta ja sairaalasta saadaan tietoa 
asiakkaan/huoltajan suostumuksella.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaise
t 
luovutukset 

Asiakasasiakirjoissa olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole 
lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei siirretä. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalisia asiakirjoja säilytetään lukituissa työpisteissä ja lukituissa kaapeissa.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Järjestelmä sijaitsee keskitetysti CGI:n palvelimella. Työntekijä on siihen yhteydessä intranetin 
välityksellä. Työaseman ja palvelimen välillä oleva tietoliikenne on suojattu. Järjestelmän käyttö 
edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä 
pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Järjestelmä rekisteröi virheelliset 
sisään kirjoittautumiset ja kaiken järjestelmässä suoritetun tietojen käsittelyn ja katselun.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin 
talletetut tietonsa.  
 
Tätä koskeva pyyntö tulee esittää Pälkäneen kunnalle joko Suomi.fi "viesti viranomaisen" -palvelun 
kautta https://www.suomi.fi/viestit/viestiketjut tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla 
tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilöllisyys 
on todistettava  
 
http://www.palkane.fi/images/tietosuoja/HENKIL%C3%96TIETOJEN_TARKASTUSPYYNT%C3%96.p
df.  
 
Lomakkeen voi tilata myös Pälkäneen kunnan kirjaamosta puh. 03 57911. 
 
Lisätietoja tarkastusoikeudesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta: 
  
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet/tarkistusoikeus.html      

11 
Oikeus 
vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien 
henkilörekisterissä olevan virheellisten tietojen oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Vaatimus 
tulee esittää kirjallisesti siten, että siitä käy selville mitä tietoa vaatimus koskee. Vaadittaessa tiedon 
oikaisemista tai täydentämistä tulee esittää sanatarkasti korvaava tai täydennettävä teksti. 
 
Tätä koskeva pyyntö tulee esittää Pälkäneen kunnalle joko Suomi.fi "viesti viranomaisen" -palvelun 
kautta https://www.suomi.fi/viestit/viestiketjut tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla 
tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilöllisyys 
on todistettava  



http://www.palkane.fi/images/tietosuoja/HENKIL%C3%96TIETOJEN_KORJAAMISVAATIMUS.pdf.  
 
Lomakkeen voi tilata myös suoraan Pälkäneen kunnan kirjaamosta puh. 03 57911. 
 
Lisätietoja tarkastusoikeudesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta:  
 
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet/tarkistusoikeus.html    

12 
Muut 
henkilö- 
tietojen 
käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin, 
markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin tai sukututkimuksiin.  

 




