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Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 §:n ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta
ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun asetuksen 8 §:n mukainen tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi

Opiskeluhuollon asiakastietojärjestelmä Aura.

Tietojärjestelmän
vastuutaho

Opiskeluhuollon asiakastietojärjestelmä AmmAura, jota kuraattorit
käyttävät toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden osalta
Espoon kaupunki
Sivistystoimi
PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Tietojärjestelmän
vastuuyksikkö- ja henkilö

Tietojärjestelmän
käyttötarkoitus

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Opiskeluhuollon ja erityisen tuen vastuualue,
vastuualuepäällikkö Merja-Riitta von Schantz
p. 0503806523
Sähköposti: merja-riitta.schantz@espoo.fi
Psykologipalvelujen päällikkö Kirsi Raunela
p. 0503806582
Sähköposti: kirsi.raunela@espoo.fi
Opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien asiakastietojärjestelmä,
jossa kuraattorien ja psykologien asiakasrekisterit ovat erillisinä.
Järjestelmää käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain
(opiskeluhuoltolaki) mukaisen kuraattori- ja psykologitoiminnan
toteutukseen Espoossa sijaitsevissa esiopetusyksiköissä (ainoastaan
kuraattorit), peruskouluissa, lukioissa ja ammatillista peruskoulutusta
antavissa oppilaitoksissa. (opiskeluhuoltolaki 9 §).
Järjestelmää käytetään asiakasasiakirjojen laatimiseen ja pitämiseen
asiakassuhteen hoitoa varten (henkilötietolaki 8 § 4 ja 5 kohdat) sekä
tilastojen laatimiseen Espoon kaupungin omaa seurantaa varten
(henkilötietolaki 15 §). Lisäksi järjestelmää käytetään
ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden/opiskelijoiden kotikuntien
laskutukseen (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 41 a §).
Psykologit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(599/1994) 2 §:n ja 5 §:n mukaan terveydenhuollon
ammattihenkilöitä. Lain 16 §:n mukaan terveydenhuollon
ammattihenkilön velvollisuudesta laatia ja säilyttää potilasasiakirjat
sekä pitää salassa niihin sisältyvät tiedot on voimassa, mitä potilaan
asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädetään (laki potilaan
asemasta ja oikeudesta (potilaslaki) 785/1992). Opiskeluhuollon
psykologien asiakastiedot ovat potilasasiakirjoja, joista on olemassa
erityissäännöksiä (sosiaali- ja terveysministeriön asetus
potilasasiakirjoista 298/2009).
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Tietolähteet

Tiedot ovat vuosilta/alkaen
vuodesta

Tietoja saadaan:
1. Asiakkaalta (oppilas/opiskelija) ja huoltajalta
2. Opiskelijarekisteristä (Primus-kouluhallintojärjestelmä)
3. Oppilashuoltotyöhön osallistuvilta opetuksen asianmukaisen
järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot (perusopetuslaki 40 §,
lukiolaki 32 §)
4. Opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilta
yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi
välttämättömät tiedot (opiskeluhuoltolaki 23 §)
5. Toiselta toimintayksiköltä esim. perheneuvolasta,
lastensuojelusta ja erikoissairaanhoidon tietoja voidaan saada
asiakkaan/huoltajan suostumuksella
Alkaen 2.8.2002

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tietojen julkisuus/ salassa
pidettävyys

Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojärjestelmän julkinen
osoite

Ei ole

Julkiset tiedot
tietoryhmittäin

-

Salassa pidettävät tiedot

Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä.
Tietojen salassapidosta on säännökset opiskeluhuoltolain 22 §:ssä,
perusopetuslain 40 §:ssä, lukiolain 32 §:ssä, ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetun lain 42 ja 43 §:ssä, potilaan asemasta ja
oikeudesta annetun lain 13 §:ssä, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeudesta annetun lain 14 §:ssä sekä viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä.
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