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Henkilörekisterin tiedot
Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä
Esi- ja perusopetuksen oppilas- ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Esi- ja perusopetuksen järjestäminen ja toteuttaminen.

Rekisterinpitäjä

Pyhännän kunta, y-tunnus 0189226-6

Rekisterin yhteyshenkilö

Sivistysjohtaja Samuli Yrjänä
Pyhännän kunta, Sivistysosasto
Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä,
puh. 040 1912 221

Tietosuojavastaava

Anita Rättyä, tietosuoja@jict.fi, puh. 040 646 0213

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
Ei

Kyllä

Lisätietoja
Pyhännän kunnan toimeksiannosta ulkopuoliset palveluntuottajat (kts. kohta Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät) käsittelevät henkilötietoja kunnan lukuun sopimuksen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi rekisterin
sähköisten tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen liittyy toimeksiantoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
Yleinen etu
Lakisääteinen velvoite
Suostumus
Sopimuksen täytäntöönpano
Muu
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Lisätietoja

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö
1. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

2. Tietosuojalaki (1050/2018)
3. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
4. Perusopetuslaki (628/1998)
5. Perusopetusasetus (852/1998)

6. Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja
perusopetuksen tuntijaosta (422/2012)
7. Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja
perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001)
8. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
9. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)

10. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

11. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)
12. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

13. Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)
14. Valtionavustuslaki (688/2001)
15. Lastensuojelulaki (417/2007)

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja profilointiin
Ei

Kyllä

Mihin?

Rekisterin luonne
Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri
Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

Rekisterissä olevat henkilötiedot
•

•
•
•
•
•
•

Oppilaan ja muiden perheenjäsenten yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, osoite, oppilaiden henkilötunnus
Erityisen tuen päätös
Esiopetus – henkilökohtainen oppimissuunnitelma
HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma)
Koulukuljetuspäätös
Kurinpidollisen menettelyn kirjaukset
Opettajatietolomake
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•
•
•
•
•
•

Opiskelun arviointitiedot
Erityisen tuen päätös
Oppimissuunnitelma
Pedagoginen arvio ja selvitys
Poissaolot ja tuntimerkinnät
Yksilöllisen oppilashuollon muistiot

Erityisiä henkilöryhmiä koskevina tietoina käsitellään uskonnollista tai filosofista vakaumusta sekä terveyttä
koskevia tietoja (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c-kohta).

Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)
CGI/Helmi, Opintopolku, Koski, Edustore, SanomaPro oppimisympäristö, Otavan oppimisen palvelut, e-Oppi, Opinaika,
Peda.Net, Untis, Webropol, Edita.

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa
Ei

Kyllä

Pyhännän kunnalla ei ole Kansallisarkiston tekemää sähköisen säilyttämisen päätöstä, joten pitkään ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat arkistoidaan paperimuodossa. Tällaista aineistoa ovat mm. oppilaskortit ja opetuksen järjestämiseen liittyvä aineisto.

Rekisterin tietolähteet
•
•
•
•
•
•

Rekisteröity itse
Rekisteröidyn huoltajan tai laillinen edustaja
Väestörekisterlkeskus
Rehtori, esiluokanopettajat, opettajat
Kela
varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä

Henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus

Ei
Minne?
•
•
•
•

Kyllä
Koski, Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu
Opintopolku
Karvi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, Pisa-tutkimus

Tietojen luovutuksen peruste:
Ohjaava lainsäädäntö ja määräykset

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tietojen siirto kolmansiin maihin
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Reksiteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan
vain siihen oikeutettu henkilö. Järjestelmässä on loki, johon jää merkintä käyttäjien toiminnoista.
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Paperiset asiakirjat arkistoidaan asianmukaisesti lukituissa arkistotiloissa.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytys ja tietojen hävittäminen toteutetaan kunnan tiedonohjaussuunnitelman/arkistonmuodostussuunnitelman
mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lisätiedot löytyvät Pyhännän kunnan verkkosivuilta
http://www.pyhanta.fi/henkilotietojen-kasittely-pyhannan-kunnassa kunnantalon neuvonnasta
(Manuntie 2, 92930 Pyhäntä).
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