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Tietosuojaseloste Kittilän kunta  

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen seloste käsittelytoimista 
(30 artikla) ja rekisteröidyn informointi (12-14 artikla 

 

1. Rekisterin nimi 

 

 
Kittilän kunnan koulukuljetuksen rekisteri 

 

2. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi: Kittilän kunta 
 
Osoite: Valtatie 15, 99100 Kittilä 
 
Yhteystiedot: p. 0400 356 500 /keskus,  
                      kirjaamo@kittila.fi 
 

 

3. Rekisterin 
vastuuhenkilö 

 
Nimi: Aarne Mäkelä, vs. sivistystoimenjohtaja 
 
Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@kittila.fi, p. 040 705 7486 
 

 

4. Rekisterin 
yhteyshenkilö 

 
Nimi: Janne Ylinampa, yläkoulun ja lukion rehtori 
 
Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@kittila.fi, p. 040 760 6503 
  

 

5. Organisaation 
nimittämä 
tietosuojavastaava 

 
Nimi: Katja Kaunismaa, tietosuojavastaava 
 
Yhteystiedot: tietosuojavastaava@kittila.fi, p. 0400 356 431 

 

6. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset 
ja käsittelyn 
oikeusperuste 

 

 
Käsittelyn oikeusperuste: 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on 
tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
 
Henkilötietoja käsitellään koulukuljetusten järjestämiseksi. 
Koulukuljetuksen järjestäminen on julkishallinnon lakisääteinen tehtävä.  
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää 
oppivelvollisuusikäisille esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuton 
koulukuljetus. Järjestämisvelvollisuus koskee esiopetusoppilaita ja 
perusopetusta tai lisäopetusta saavia oppilaita, joiden koulumatka on 
pidempi kuin viisi kilometriä.  Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on 
oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä avustus.  
 
Lakivelvoitteen lisäksi kunnat myöntävät kuljetuksia oman harkintansa 
mukaan. Niissä on määritelty muun muassa vaaralliseksi luokitellut 
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tieosuudet. Myöntämisperusteisin vaikuttavat muun muassa kunnan 
kouluverkko, liikenneyhteydet ja kunnan koko. 
 
Koulumatkatukilaki 48/1997 
Tässä laissa säädetään tuen myöntämisestä oppivelvollisuusiän 
ylittäneille tarkoitettuja perusopetuksen opintoja, lukio-opintoja tai 
ammatillisia opintoja harjoittavan opiskelijan asunnon ja oppilaitoksen 
välisestä päivittäisestä koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin. Tukea 
kutsutaan koulumatkatueksi. (13.7.2018/551) 
Koulumatkatuki maksetaan valtion varoista. 
 
 

 

 

7. Rekisterin tietosisältö  
 

Asiakkaan nimi, osoite, koulu, luokka-aste, koulumatkan pituus ja 
mahdolliset lisätiedot (terveystiedot). Tiedot ovat salassa pidettäviä. Nimi, 
luokka-aste ja pysäkkitieto ilmoitetaan perusopetuksen ja esiopetuksen 
yksiköihin sekä sopimusautoilijoille koulukuljetusten järjestämisen 
mahdollistamiseksi.  
 

 

8. Henkilötietojen 
tietolähteet   

 
Koulun oppilastietojärjestelmä Primus, koulun henkilöstö, hakija/oppilas 
itse  
 
 

 

9. Henkilötietojen 
vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät 

 
 

Rekisterin tietoja luovutetaan sopimusautoilijoille.  
 

 

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

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
 

 

11.  Henkilötietojen 
säilyttämisaika 

 

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan Kittilän kunnan 
arkistonmuodostussuunnitelmaa / tiedonohjaussuunnitelmaa sekä 
arkistolaitoksen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.  

 

12. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 
/Tiedot henkilötietojen 
säilytyksestä ja 
turvaamisesta 

 
 

Manuaalinen aineisto 
 
Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa, ja niiden 
käyttöä valvotaan. Pääsy tietoihin on rajattu käyttäjien työtehtävien ja 
roolin mukaisesti. 
 
Sähköisesti käsiteltävät tiedot 
 
Sähköiset rekisterit sijaitsevat oppilashallintojärjestelmä Primuksessa. 

Tietoja ei pääse näkemään muut kuin koulun hallintoon kuuluvat henkilöt. 
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13. Tietojen 
tarkastusoikeus  

 
 
 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. 
 
Omien tietojen tiedonsaantipyynnön perusteella sekä EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–
22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.  
 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, 
erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko  
 

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien 
toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta 
aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai  

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa 
rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus 
tai kohtuuttomuus. 
 

Tarkastuspyyntö osoitetaan: 
- rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle postitse allekirjoitetulla tai 

muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla 
- henkilökohtaisella käynnillä rekisterinpitäjän luona 

 
Tarkemmat ohjeet ja tietopyyntölomake osoitteessa 
http://www.kittila.fi/tietosuoja-kittilan-kunnassa  
 

 

 

14. Oikeus tiedon 
oikaisemiseen 

 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot.  
 
Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, muun 
muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, 
ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus.  
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon 
oikaisemista, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. 
Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole 
hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Oikaisupyyntö osoitetaan: 
 

 postitse lähetettynä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle 
tai 

 asioimalla henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jossa 
tarkistetaan henkilöllisyys 

 
Tarkemmat ohjeet ja oikaisupyyntölomake osoitteessa 
http://www.kittila.fi/tietosuoja-kittilan-kunnassa  
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15. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. 
 
Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679 artikla 
77). 
 
Lisätietoja: https://tietosuoja.fi/ 
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle  
 
 

 

https://tietosuoja.fi/
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

