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Tietojärjestelmäseloste 
 

 

Tietojärjestelmän nimi: 

 

 

Opiskeluhuoltorekisteri (koulutuksen järjestäjän ylläpitämä 

monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisteri) 

 

Tietojärjestelmän vastuutaho: 

 

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä 

Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä 

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –

henkilö, puh ja sähköpostiosoite: 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto 
Kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski (toiminnallinen vas-

tuu) 

p. 040 341 5101, vesa.saarikoski@jao.fi   

 

ja  

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut  

ICT- ja laatupäällikkö Hanna Rajala (rekisterinpitäjän ni-

meämä vastuuhenkilö) 

p. 040 341 6175, hanna.rajala@jao.fi 

 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus: 

 

Henkilötietojen käytön peruste:  

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 

 

Rekisterin käyttötarkoitus: 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten, monialaiseen 

yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon liittyvien asiakirjojen 

laatiminen, ylläpitäminen ja tallentaminen. 

 

Tietojen päivitystiheys: 

 

Järjestelmää päivitetään jatkuvasti. 

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys: 

 

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa jul-

kisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuus-

lain 24 §:stä toisin johdu. 

 

Opiskeluhuoltorekisterin tiedot ovat kuitenkin lähes poik-

keuksetta salassa pidettäviä.  

 

Tietolähteet: 

 

Opiskelijan ja huoltajan perustiedot (nimi ja yhteystie-

dot) saadaan multiPrimus-opintohallintojärjestelmästä. 

 

Tietoja saadaan lisäksi: 

- opiskelijalta itseltään 

- opiskelijan huoltajilta 

- yksilökohtaisen oppilashuollon monialaisen asian-

tuntijaryhmän jäseniltä 

- opiskelijan opiskelun järjestämiseen liittyvistä 

mailto:vesa.saarikoski@jao.fi
mailto:hanna.rajala@jao.fi
mailto:tarja.myllyla@jao.fi
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asiakirjoista 

 

Opiskeluhuoltokertomuksen tietoja syöttävät kunkin 

asian käsittelijät. 

 

Tiedot ovat alkaen vuodesta: 

 

 

Tietoja on tallennettu sähköiseen rekisteriin vuoden 

2016 alusta alkaen. Paperisia opiskeluhuoltokertomuk-

sia on lain voimaan tulosta 1.8.2014 lähtien vuoden 

2015 loppuun.  

  

Tietojärjestelmän julkinen osoite: 

 

Järjestelmällä ei ole julkista osoitetta. 

 

Henkilörekisteri: Järjestelmä on henkilörekisteri. 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: 
 

Ei säännönmukaisia luovutuksia. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-

puolelle: 

 

Ei tietojen siirtoa. 

Julkiset tiedot tietoryhmittäin: Asiat ovat salassa pidettäviä.  

 

Salassa pidettävät tiedot: 

 

Opiskeluhuoltorekisteriin tallennetaan opiskelijan mo-

nialaiset yksilökohtaiset opiskeluhuoltokertomukset 

sekä muut yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon liittyvissä 

tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä opiskelijaa kos-

kevat tiedot ja asiakirjat. 

 

Rekisteriin kirjataan opiskelijan tilanteen selvittämisen 

aikana toteutetut toimenpiteet, tiedot asian käsittelystä 

monialaisen asiantuntijaryhmän kokouksissa, kokouk-

siin osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouk-

sissa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma 

sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. 

 

Henkilörekisterin suojauksen periaat-

teet: 

Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja 

salasana. Henkilön tehtäväalueen perusteella määräyty-

vät oikeudet nähdä ja tehdä muutoksia järjestelmän tie-

tosisältöön.  

 

Arkistotulosteet: 

 

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita.  

Annetaanko rekisteristä tietoja muille 

organisaatioille: 

 

Tarvittaessa lain tai virkatehtävän perusteella voidaan 

antaa tietoja muille viranomaisille. 

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto: 

 

Starsoftin multiPrimus-opintohallintojärjestelmä, käyt-

töliittymänä Wilma. 

 

Tekninen ylläpitäjä: 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut 

It-suunnittelija Vesa Pulkkinen (tekninen vastuu) 

http://jkky2.jao.fi/ktweb/
http://jkky2.jao.fi/ktweb/
http://jkky2.jao.fi/ktweb/
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p. 040 341 5118  vesa.pulkkinen@jao.fi  

 

Rekisterin nykyinen koko: 

 

Pieni. 

Rekisterin vuosikasvu: 
 

Pieni vuosikasvu. 

Tietojen säilytysaika: 
 

Rekisterissä olevat tiedot säilytetään asiakirjahallinnon 

suunnitelmassa määritellyn ajan. 

 

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika: 
 

12.1.2016 

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä: 

 

12.1.2016 Hanna Rajala ja Tarja Myllylä, 19.1.2017 

Hanna Rajala. 

 

http://jkky2.jao.fi/ktweb/
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