
 

KOULUKULJETUSTEN   TIETOSUOJASELOSTE 

ASIAKASREKISTERI   -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § 

Laatimispäivä 8.3.2018 
Päivitys 2.11.2021 

 

1.  
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
 

Loimaan kaupunki/Sivistyslautakunta  
Osoite 
 

PL 9 
32201 Loimaa 
Muut yhteystiedot 
 

kirjaamo@loimaa.fi 
puh. 02-76110 (ma-pe klo 9-15) 

2.  
Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 
 

sivistysjohtaja Manne Pärkö 
Osoite 

 
Ylistaronkatu 36, 32 200 Loimaa 
Muut yhteystiedot 

 
05 5936249, manne.parko@loimaa.fi  

 kaupungin tietosuojavastaava Jari Suvila 
Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa 
050 5272644, jari.suvila@loimaa.fi 

3.  
Rekisterin nimi 

 
Koulukuljetusten asiakasrekisteri (esi- ja perusopetus) 
 

4.  
Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Perusopetuslain 32 §:n mukaisten koulukuljetusten järjestäminen 
 
Peruste: Lakisääteinen peruste 

5.  
Rekisterin tietosisältö 

Oppilastiedot: nimi, osoite, luokka-aste, koulu, koulun alkamis- ja päättymis-
aika, kuljetusperuste, kuljetusmuoto  
Liikennöitsijän tiedot: nimi, puhelinnumero, auton rekisterinumero ja koko, 
kuljetusreitit, aikataulut 

 
 

6.  
Säännönmukaiset tietoläh-
teet 

MultiPrimus -kouluhallintojärjestelmän opiskelijarekisteristä saadaan oppi-
laiden perustiedot. 
Kouluilta (rehtori/palvelusihteeri) saadaan oppilaiden lukujärjestystiedot. 
Liikennöitsijöiltä saadaan reitti- ja aikataulutiedot. 

mailto:kirjaamo@loimaa.fi
mailto:manne.parko@loimaa.fi


Huoltajien toimittamat hakemukset maksullisesta koulukuljetuksesta. 

7.  
Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset  

Kuljetuslistat (koulu, oppilaan nimi, osoite, reitit, aikataulut) luovutetaan 
kouluille ja liikennöitsijöille. Koulutoimistossa huolehditaan siitä, että listat 
ovat ajan tasalla.   

8.  
Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 

9.  
Rekisterin suojaukset peri-
aatteet 

Jokainen työntekijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän välittö-
mästi tarvitsee työtehtävissään. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vai-
tiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. 
 
Salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseen kiinnitetään 
erityistä huomiota mm. työprosessien kuvaamisissa ja käyttöoikeuksien luo-
vutuksissa. 
 
A. Manuaalinen aineisto 
 

Manuaaliset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa. Tiedot ovat koulukulje-
tuksista vastaavien henkilöiden käytössä. 
 
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
 

”Sähköiset rekisterin tiedot säilytetään käyttöoikeusrajatuissa tiedostoissa/ 
tietojärjestelmissä joiden käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyt-
täjätunnuksiin/ salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan (lokikirjaotannat).” 
  
 
 

10. 
Rekisteritietojen säilytys, 
arkistointi ja hävittäminen 

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan arkistonmuodos-
tussuunnitelmaa sekä arkistolaitoksen kulloinkin voimassa olevia säännök-
siä ja määräyksiä. 
 

11. 
Tarkastusoikeus 

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tar-
peelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja hen-
kilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
(HetiL 26 §).  
 
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilötietolain 26 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle 
omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asia-
kirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. (HetiL 28 §). 
Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkistamista henkilökohtaisesti tai kirjal-
lisesti rekisterin yhteyshenkilöltä tai palvelualan tietosuojavastaavalta. 
 
Huoltajalla on oikeus tarkastaa lastaan koskevat tiedot (Laki lapsen huol-
losta ja tapaamisoikeudesta 4 §). 
 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle ti-
laisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyy-
dettäessä kirjallisesti. 
 



Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa (HetiL 27 
§). Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäy-
tymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on 
evätty. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojaval-
tuutetun ratkaistavaksi.  
 
 

12. 
Oikeus vaatia tiedon kor-
jaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekis-
teröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekiste-
rissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puut-
teellinen tai vanhentunut henkilötieto (HetiL 29 §).  
 
Rekisteröity voi vaatia tiedon korjaamista. Korjausta tehtäessä vanha tieto 
jää näkyviin. Korjauksen tekemisestä jää merkintä korjausajankohdasta, 
kuka korjannut ja miten korjattu.  
Rekisteröity voi pyytää tietojensa korjaamista henkilökohtaisesti tai kirjalli-
sesti rekisterin yhteyshenkilöiltä tai palvelualan tietosuojavastaavalta. 
 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen 
kieltäytymistodistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus 
saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.  
 

13. 
Muut henkilötietojen kä-
sittelyyn liittyvät oikeudet 
 

Kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itse-
ään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkki-
nointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikke-
lia ja sukututkimusta varten (HetiL 30 §). 
Salassa pidettävää tietoa ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin pe-
rustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. Salassa pidettävän tiedon osalta rekis-
teröidyn ei siis tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa. 
 
Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi 
Rekisteriä ylläpitävissä tietojärjestelmissä ei tehdä automatisoituja yksittäis-
päätöksiä.  
 
Rekisteröidyn oikeudet on kirjattu Loimaan kaupungin tietoturvapolitiik-
kaan (luku 5). 
 
Rekisteröidyn informointi 
Tietosuojaseloste ja tietoturvapolitiikka on nähtävillä Loimaan kaupungin 
kotisivuilla www.loimaa.fi. 
 
 

 

http://www.loimaa.fi/

