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1 Rekisterinpitäjä

Invalidisäätiö sr
Tenholantie 10
00280 Helsinki
Puh. (09) 47 481

2 Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava
Pia Haarala/ Aki Talvitie
Tenholantie 10
00280 Helsinki
tietosuoja@invalidisaatio.fi

3 Rekisterin nimi

Opiskelijahuoltorekisteri

4 Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon
järjestäminen ja toteuttaminen.

5 Rekisterin tietosisältö

Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi
ja siihen kirjataan yksittäisen opiskelijan:
• nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot;
• asian aihe ja vireille panija;
• opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet;
• tiedot asian käsittelystä monialaisen asiantuntijaryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt
päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot;
• toteutetut toimenpiteet;
• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa
• Opiskelija itse
• Opiskelijan huoltajat
• Yksilökohtaisen opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenet
• Opiskelijan opiskeluun liittyvät tiedot opiskelijahallinto-järjestelmistä
• Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tapaamisissa eri alojen ammattilaisten (kuraattori, psykologi ja opiskeluterveydenhuolto) asiakasrekistereihinsä kirjaamat tiedot.
Tietoja ei luovuteta ilman asianomaisen henkilön yksilöityä suostumusta taikka tiedon
luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

7 Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
8 Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9 Rekisterin
suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Kirjallinen materiaali säilytetään lukituissa kaapeissa ja henkilötietoihin on pääsy vain
sellaisilla henkilöillä, joilla on työtehtäviensä vuoksi niihin käyttöoikeus. Materiaali arkistoidaan arkistointisuunnitelman mukaisesti.
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B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Opiskelijahallinnon tietojärjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Opiskeluhuoltorekisterissä käyttäjäoikeudet on määritelty tapauskohtaisesti sen mukaan, ketkä ovat osallistuneet kyseisen tapauksen käsittelyyn
(opiskelijan ja huoltajan suostumuksella).
10 Säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen koulutuksen ja opiskeluhuollon toteuttamiseksi. Henkilötiedot arkistoidaan arkistointisuunnitelman mukaisesti ja ne poistetaan, kun arkistointiaika on päättynyt. Lisätietoja säilytysajoista tietosuojavastaavalta.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia
henkilötietoja käsitellään tai että ei käsitellä. Rekisteröidyn pyytäessä rekisterinpitäjän
on yleensä toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuksen voi
tehdä kerran kalenterivuodessa maksutta.
Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tarkastuspyyntö-lomakkeella rekisterin yhteyshenkilölle tai opintotoimistoon. Lomake löytyy osoitteesta http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/
Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyn tulee esittää oikaisuvaatimus kirjallisesti oikaisuvaatimus-lomakkeella
rekisterin yhteyshenkilölle tai opintotoimistoon. Lomake löytyy osoitteesta http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/
Rekisteröity voi halutessaan kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen käsittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).
Valitukset osoitetaan Tietosuojavaltuutetulle
Tietosuojavaltuutettu
PL 800, 00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi Vaihde: 029 56 66700
Lisätietoja http://www.tietosuoja.fi/fi/
Lisätietoja oikeuksistasi ja Invalidisäätiön tietosuojan käytänteistä löydät osoitteesta
http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/
Tietosuojaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös tietosuojavastaavaan.
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