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Tutkielmani aiheena on oppilastietojen käsittely ja tietosuoja perusopetuksessa, erityisesti 

sähköisissä tietojärjestelmissä. Tutkimusmetodi on oikeusdogmaattinen, eli tutkielmassa 

kuvataan voimassa olevan oikeuden sisältöä sekä annetaan kannanottoja lain merkityksestä, 

sisällöstä ja tulkinnasta. Lainopillisen tulkinnan kohteena ovat henkilötietolaki, julkisuuslaki 

sekä perusopetuslaki.  

 

Oppilaitoksissa hyödynnetään yhä useammin sähköisiä tietojärjestelmiä, joita käytetään 

koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Tietojärjestelmiin myös talletetaan oppilaiden 

henkilötietoja ja nämä oppilastiedot ovat osa oppilaitoksen henkilörekisteriä.  

 

Perusopetuslain 40 ja 41 §:ien mukaan opetuksen järjestäjän tietojenkäsittelyoikeuden 

edellytyksenä ovat oppilaan opetuksen asianmukaiseksi järjestämiseksi välttämättömät tiedot. 

Määritelmä ei ole täysin yksiselitteinen, sillä esimerkiksi oppilashuoltotyön kannalta 

tarpeelliset tiedot ovat vaikeasti määriteltävissä. Tutkielmassa pyritään selvittämään, mitä 

tietoja opetuksen järjestäjällä on oikeus käsitellä.  

 

Henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä säädetään julkisuuslaissa. 

Viranomaisen, eli tässä tapauksessa oppilaitoksen, asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden 

julkisuutta ole lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. 

Julkisuuslain 24 §:ssä on lueteltu salassapitoperusteet. Opetustoimen kannalta 

merkittävimmät salassapitoperusteet liittyvät oppilaan ja hänen perheensä yksityisyyden 

suojaamiseen. Oppilastietojen käsittelyssä on otettava huomioon nämä kaksi toisilleen 

vastakkaista oikeushyvää: julkisuus ja oppilaan oikeus yksityisyyteen. Tutkielmassa 

käsitellään rajanvetoa julkisten ja salassa pidettävien oppilastietojen välillä sekä sitä, millä 

perusteella tietoja voidaan käsitellä oppilaitoksen henkilöstön kesken ja luovuttaa sivullisille. 

 

Asiasanat: perusopetus, henkilötietojen käsittely, julkisuuslaki, henkilötietojen luovuttaminen 

viranomaisen henkilörekisteristä, sähköinen reissuvihko 



  I 

ESIPUHE 

 

Tutkielmani aihe valikoitui työskennellessäni Suomen Kuntaliitossa. Huomasin silloin, että 

henkilötietojen käsittelyyn ja toisaalta myös julkisuus- ja salassapitokysymyksiin liittyvät 

punnintakysymykset ovat tärkeässä roolissa opetustoimen arjessa. Lainsäätäjän ja toiminnasta 

vastaavien keskusviranomaisten hyvästä yrityksestä huolimatta opetuksen järjestäjien 

keskuudessa on edelleen runsaasti epätietoisuutta siitä, kuinka yksittäiset lain 

tulkintakysymykset tulisi ratkaista. Tietosuojaa koskevan lainsäädännön perusperiaatteiden 

ymmärtäminen helpottaa tulkintojen tekemistä, vaikka tuskin silloinkaan kaikki tapaukset 

ovat yksinkertaisia. 

 

Sain myös olla mukana Tietosuojavaltuutetun kokoamassa Opetustoimen Tietosuojan 

Ohjausryhmässä (OTTO), jossa valmisteltiin uutta painosta Julkisuus ja tietosuoja 

opetustoimessa -kirjasta sekä kokonaan uutta opasta sähköisen reissuvihkon käyttämisestä. 

Ryhmässä käytiin paljon keskustelua, josta sain erilaisia näkökulmia omaa tutkielmaani 

varten.  

 

Erityiskiitoksen ansaitsevat Kuntaliiton Opetus- ja kulttuuriyksikön työtoverit, jotka jakoivat   

asiantuntemustaan ja väsymättä vastailivat kysymyksiini. Opetustoimen käytännön haasteiden 

ymmärtäminen ja huomioon ottaminen on ensiarvoisen tärkeää tutkielmani aihealueen 

kannalta.   Niin ikään sain paljon ajatuksia kuntien ja kuntayhtymien opetustoimesta tulleista 

kysymyksistä, joissa kysyjä oli usein viisaampi kuin vastaaja. Ilman näitä kysymyksiä ja 

niihin liittyneitä pohdintoja tämä aihe tuskin olisi valikoitunut lopputyöni aiheeksi.  

 

 

 

Helsingissä, marraskuussa 2012 

 

Erika Leinonen 
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1 JOHDANTO 

1.1 Aiheen esittely 

 

Tutkielmani aiheena on oppilastietojen käsittely ja tietosuoja perusopetuksessa, erityisesti 

erilaisissa sähköisissä tietojärjestelmissä. Oppilaitoksissa hyödynnetään entistä enemmän 

tietotekniikkaa ja eri palveluntarjoajien ohjelmistoja. Oppilaitokset keräävät oppilaistaan 

henkilötietoja, jotka tallennetaan oppilaitosten omiin rekistereihin. Suuri osa tiedoista 

kerätään oppilaitoksen lakisääteisen tehtävän täyttämiseksi, kuten esimerkiksi 

perusopetusasetuksen (852/1998) 10 §:n mukaiset oppilaan arviointitiedot sekä 

perusopetuslain (628/1998) 36 a §:n tarkoittamat tiedot mahdollisista kurinpitotoimista. 

Tietojen kerääminen perustuu suoraan lakiin ja kysymys voi olla hallinnollisista päätöksistä, 

jolloin jo oppilaan oman oikeusturvankin kannalta tiedot ja niihin liittyvät päätökset on syytä 

tallettaa. 

 

Tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuoltotyön kannalta, ovat vaikeammin määritettävissä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan: ”Oppilashuoltoon kuuluu lapsen 

oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista 

huolehtiminen.”
1
 Perusopetuslain 40 §:n 2 momentissa puhutaan oppilaan opetuksen 

asianmukaisen järjestämisen edellyttämistä välttämättömistä tiedoista, joten määritelmä on 

väljä. Harmaalla alueella olevista esimerkeistä voidaan mainita opetuksessa aloittavan 

perustietolomakkeet, joissa opetuksen järjestäjä saattaa kysyä esimerkiksi ruokailutottumuksia 

ja vanhempien ammattia. 

 

Opetuksen järjestäjä tallentaa tiedot omiin tietojärjestelmiinsä
2
. Ongelmia syntyy, kun ei 

pystytä vedenpitävästi määrittelemään, kenellä kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on oikeus 

saada tietoja oppilaasta. Henkilökunnalla voi olla erilaisia käsityksiä tietojensaantitarpeista. 

Tietojärjestelmätkään eivät aina taivu ongelmitta käyttäjien tarpeisiin, koska esimerkiksi 

todistukset sairauspoissaoloista toimitetaan oppilaitoksiin erillisinä liitteinä. Liitteitä ei aina 

ole mahdollista tallettaa oppilaan perustiedot sisältämään rekisteriin vaan ne on arkistoitava 

                                                        
1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, s. 24. 
2 Tietojärjestelmiä ovat mm. oppilashallintoon käytettävät Primus, Wilma ja Helmi. 
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muulla tavalla. Myös sähköpostin käyttäminen viestinnässä tuottaa ongelmia, muun muassa 

erilaisten postituslistojen ja suojaamattomuuden takia. 

 

Oppilaan terveydentilaan liittyvät tiedot voivat vaikuttaa paljonkin opintoihin, mutta jos 

kysymys ei ole oppilashuollosta, eivät tiedot sosiaali- ja terveystoimesta siirry opetustoimeen 

ilman perusopetuslain 41 §:n 4 momentin mukaista välttämättömyysedellytystä. Tiedon 

antamisesta tai antamatta jättämisestä päättää tiedonhaltija, eli näissä tapauksissa sosiaali- ja 

terveystoimen viranhaltija
3
.  

 

1.2 Lainsäädännöllinen tausta ja tutkimustilanne 

 

Julkisuudesta ja salassapidosta säädetään laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

(621/1999) ja henkilötietojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa (523/1999). 

Henkilötietolaki koskee sekä yksityisiä organisaatioita että viranomaisia, mutta julkisuuslakia 

sovelletaan pääsääntöisesti vain viranomaisiin. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan lain 3 

§:n mukaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttämistä, siirtämistä, 

säilyttämistä ja kaikenlaisia muita tietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Laissa ei tehdä eroa 

automaattisen ja manuaalisen tiedon käsittelyn suhteen, mutta tiedon on oltava tallennettu 

joko sähköisesti, paperina, äänitteenä tai muuten, jotta kyseinen laki tulisi sovellettavaksi. 

 

Julkisuuslakia sovelletaan lähtökohtaisesti vain viranomaistoiminnassa, mutta 

viittaussäännösten kautta se voi tulla sovellettavaksi myös muuten. Esimerkiksi rekisteröidyn 

yhteisön tai säätiön järjestämään opetukseen sovelletaan julkisuuslakia lain 4 §:n 2 momentin 

perusteella. Asiakirjajulkisuus, mutta toisaalta myös yksityiselämän suoja, ovat molemmat 

turvattu perustuslaissa (731/1999). Viranomainen joutuu punnitsemaan rajatapauksissa näiden 

kahden suojatun edun välillä. Käytännössä julkisuuden toteuttaminen tarkoittaa julkisesta 

asiakirjasta tiedon antamista pyytäjälle. Opetustoimessa esimerkiksi tutkintotodistus on 

julkinen asiakirja ja se on annettava muillekin kuin asianosaisena olevalle oppilaalle. 

Terveydentilaan liittyvät tiedot on säädetty julkisuuslain 24 §:ssä salassa pidettäviksi ja niitä 

saa antaa vain asianosaiselle itselleen ja tietyin edellytyksin myös viranomaiselta toiselle. 

 

                                                        
3 Vehkamäki – Lahtinen – Tamminen-Dahlman 2012, s.41. 
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Opetustoimeen soveltuvat yleislakeina yllä mainitut lait, mutta lisäksi henkilötietojen 

käsittelystä ja luovuttamisesta on omat lainkohtansa myös perusopetuslaissa, jonka muutokset 

tulivat voimaan 1.1.2011 alkaen. Perusopetuslain oppilastietojen käsittelyn osalta 

tulkinnanvaraisuudet liittyvät lähinnä termien “välttämättömät tiedot” ja “opetuksen 

asianmukainen järjestäminen” määrittämiseen. Kysymyksiä aiheuttaa esimerkiksi se, kuinka 

asianmukainen järjestäminen poikkeaa tavanomaisesta järjestämisestä. Yhtälailla käsitykset 

poikkeavat välttämättömistä tiedoista, koska tiedonhaltija arvioi tapauskohtaisesti, 

luovuttaako tietoa vai ei, mutta sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöön kuuluvalla ei 

välttämättä ole käsitystä siitä, minkälainen tieto on välttämätön opetustoimen kannalta. 

Ongelma ei ole suinkaan vain oppilaitoksia koskeva vaan julkisuuslain lähtökohta, jota 

sovelletaan muissakin viranomaisissa. Perusopetuslain henkilötietojen käsittelyä koskevia 40 

ja 41 §:iä käsitellään myöhemmin luvussa 2.6.2. 

 

Henkilötietolain 6 §:n mukaisesti oppilaita koskevien henkilötietojen käsittelyn tulee olla 

asiallisesti perusteltua oppilaitoksen toiminnan kannalta. Oppilashuollon osalta voi tulla 

sovellettavaksi myös laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Lastensuojelulaissa (417/2007) 

on myös omat ilmoitusvelvollisuutta koskevat lainkohtansa, mutta sitä ei tulla käsittelemään 

tässä tutkielmassa rajauksen takia tarkemmin. 

 

Kuntaa koskee myös kuntalain (365/1995) 27 §:n mukainen velvollisuus tiedottaa vireillä 

olevista asioita, mutta se on erotettava julkisuuslain asettamista velvoitteista, jotka perustuvat 

tietoa haluavan tahon omaan aktiivisuuteen. Kuntalain ja kunnan johtosäännön perusteella 

määräytyy myös koulutoimen organisaatio sekä toimielinten päätösvalta, johon 

tiedonsaantioikeus kytkeytyy. 

 

Henkilötietojen käsittelyä sekä viranomaisen asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa on tutkittu 

paljon ja myös kirjallisuutta on runsaasti saatavilla. Julkisuudesta ja salassapidosta on 

kirjoittanut muuan muassa Olli Mäenpää, Taisto Ahvenainen, Tapio Räty sekä Anna-Riitta 

Wallin ja Timo Konstari. Erityisesti kunnan toimintaa julkisuuslain kannalta on sivunnut 

Kauko Heuru. Opetustoimen osalta asiaa on tutkittu verrattain vähän eikä ongelmakohtiin ole 

selkeitä vastauksia. Toimintamallit perustuvat lähinnä Opetushallituksen oppaisiin, 

Tietosuojavaltuutetun tai ylimpien lainvalvojien ratkaisukäytäntöön. Aiheesta on tehty myös 
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kaksi oikeustieteellistä pro gradua, mutta lainsäädäntö on ehtinyt muuttua ja näkökulma 

molemmissa on ollut oppilaan yksityisyydensuoja.
4
  

 

1.3 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimustehtäväni on selvittää, mitä käytännön tietosuojaongelmia opetustoimessa 

kohdataan, kun käytössä on sähköisiä tietojärjestelmiä. Ongelmat ovat osittain samoja kuin 

paperisia arkistoja käytettäessä, mutta sähköiset tietojärjestelmät tuovat mukaan omat 

haasteensa, mutta myös mahdollisuutensa. Pyrin etsimään ongelmille käytännöllisiä 

ratkaisuita ja periaatteita, jotka jatkossa voisivat auttaa opetustoimessa työskenteleviä tietojen 

käsittelyssä ja luovuttamisessa. 

 

Pro gradun kannalta tärkein tutkimuskysymys voidaan tiivistää yhteen, mutta se kuitenkin 

sisältää kaksi osakysymystä: 

 

1) Mikä on oppilaan henkilötietojen suoja? 

1a) Mitä erityisesti arkaluonteisia oppilastietoja perusopetuksessa voidaan käsitellä 

henkilötietolain ja perusopetuslain perusteella?  

1b) Mitä oppilastietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain perusteella oppilaitoksen 

henkilökunnan kesken ja toisaalta sivullisille?  

 

Tutkimuskysymyksiä ei ole mahdollista tiivistää yhteen, koska ongelmat linkittyvät 

käytännössä niin läheisesti toisiinsa. Siksi pääkysymyksen lisäksi tarkastellaan kahta yllä 

mainittua osakysymystä. Koska oppilaitokset päättävät käytännössä itse, mitä tietoja koulunsa 

aloittavalta kysytään, vaihtelee kysymyksien sisältö oppilaitoksittain. Sen takia on syytä rajata 

ensinnäkin se, mitä tietoa on perusteltua käsitellä oppilaitoksen toiminnan kannalta. Näistä 

tiedoista osa liittyy terveydentilaan ja tällöin tiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä 

julkisuuslain 24 §:n mukaisesti. 

 

Aina tiedot eivät ole yksiselitteisesti salassa pidettäviä tai julkisia, vaan viranomainen joutuu 

arvioimaan itse, mihin kategoriaan tieto määritellään. Opetuksessa tällaisia tietoja ovat 

esimerkiksi perusopetuslain 16 a ja 17 §:en tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyvät 

                                                        
4 Ks. Raatikainen, Nina 2001 ja Jäntti, Riikka 2003. 
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asiakirjat. Perusopetuslakiin sisältyy myös ns. kaatopaikkapykälä, eli 40 § 1 momentti, jonka 

mukaan henkilökuntaan kuuluvat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat perusopetuslain 

mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai heidän perheenjäsentensä 

henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Taloudelliseen asemaan liittyvät tiedot 

on helpompi rajata kuin henkilökohtaisiin oloihin liittyvät tiedot. Voidaan sanoa, että 

henkilökohtaisiin oloihin voidaan katsoa kuuluvaksi lähes mitä tahansa. Tämän takia tarkempi 

määrittely julkisten ja salassa pidettävien oppilastietojen osalta on tutkimuksen kannalta 

olennaista. 

 

Yllä esitetyt kysymykset pohjustavat toista osakysymystä, eli mitä salassa pidettäviä tietoja 

voidaan käsitellä opetus- ja muun henkilökunnan kesken ja kuinka tietojen luovutus tulisi 

tehdä, kun kysymyksessä on sähköisissä tietojärjestelmissä säilytettävä tieto. Yritän löytää 

vastauksen erityisesti näihin kysymyksiin, vaikka on tiedossa, että tapauksiin sisältyy paljon 

tulkinnanvaraisuutta. 

 

1.4 Aiheen rajaus 

 

Aihe rajautuu perusopetusta antaviin oppilaitoksiin eikä tutkielmassa tulla käsittelemään 

toisen tai korkea-asteen koulutukseen liittyviä tietosuoja-asioita. Tulkintakysymykset ovat 

osittain samoja, mutta myös kouluastekohtaisia erityispiirteitä on, joten jo sivumääränkin 

takia rajaus on tehtävä. Henkilötietolakia tai julkisuuslakia ei tulla käsittelemään 

kokonaisuudessaan vaan vain niiltä osin, kuin on aiheen kannalta välttämätöntä. Esimerkiksi 

henkilötietolain näkökulmasta tutkielmassa tullaan käsittelemään pääsääntöisesti tietojen 

keräämistä, tallettamista ja luovuttamista sekä arkaluonteisten henkilötietojen asemaa. 

Lyhyesti käsitellään myös tarpeettomien tietojen hävittäminen rekisteristä henkilötietolain ja 

arkistolain näkökulmista.  

 

Niin ikään tutkielmasta on rajattu pois oppilaitoksen henkilökunnan henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät kysymykset. Tietojen käsittelyä ja luovuttamista arvioidaan sekä 

oppilaitoksen sisällä, viranomaiselta toiselle että oppilaitokselta sivulliselle. Oppilaitoksella 

on toisaalta myös oikeus saada tietoja muilta viranomaisilta tietyin edellytyksin ja myös tätä 

oikeutta käsitellään tutkielmassa siltä osin kuin se on tarpeellista perusopetuslain 40 ja 41 §:n 

kannalta. Salassa pidettävien tietojen antaminen sivulliselle tulee pohdittavaksi esimerkiksi 
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silloin, kun oppilaan huoltajat ovat eronneet ja käytössä on oppilashallinnon tietojärjestelmä: 

mitä tietoja ei-huoltaja vanhemmalla on oikeus saada ja mitä ei. Muita sivullisia ovat 

esimerkiksi toimituksellisiin tarkoituksiin tietoja pyytävät median edustajat ja tutkijat. 

 

Tutkielmasta on myös rajattu pois tietojärjestelmän palveluntarjoajan toimintaan liittyvät 

tietosuojaan ja -turvaan liittyvät näkökohdat, eli sähköisen viestinnän tietosuojalakia sivutaan 

vain lyhyesti. 

 

Tutkielman aihetta tarkastellaan enemmän opetuksen järjestäjän kuin oppilaan tai tämän 

huoltajien näkökulmasta. Myöskään erityislainsäädännöstä johtuvia tietojen 

luovutusvelvoitteita ei tulla tutkielmassa syvällisesti käsittelemään. 

 

1.5 Metodit 

 

Tutkielman metodi on oikeuslähdeopillinen, eli tarkoituksena on kuvata voimassa olevan 

oikeuden sisältöä sekä antaa kannanottoja lain merkityksestä, sisällöstä ja tulkinnasta. 

Tutkimuksessa lainopillisen tulkinnan kohteina ovat ainakin henkilötietolaki, julkisuuslaki 

sekä perusopetuslaki. Tulkinnan apuna käytetään ylimpien laillisuusvalvojien, eli eduskunnan 

oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin, sekä tietosuojavaltuutetun aiheesta 

antamia ratkaisuja.  

 

Opetuksen järjestäjän henkilötietojen käsittelyn kannalta tietosuojavaltuutetun ja ylimpien 

laillisuusvalvojien ratkaisuvalta jakautuu siten, että tietosuojavaltuutettu ottaa lausunnoissaan 

kantaa yksinomaan henkilötietolain kannalta. Julkisuuslain soveltamisalaan kuuluvat asiat 

käsitellään ylimpien lainvalvojien toimesta eikä tietosuojavaltuutettu lausu julkisuuslain 

salassapitosäännöksiin kuuluvista asioista, vaikka kysymys olisikin henkilötiedoista. 

 

Opetuksen järjestäjän kannalta ylimpien laillisuusvalvojien antamat ratkaisut ovat tarpeellisia, 

koska niillä linjataan ja selkiytetään lainsäädännön tulkinnanvaraisia kohtia tai pysytetään jo 

vakiintunut käytäntö. Aina päätökset eivät ole opetuksen järjestäjälle mieluisia, mutta niitä 

pyritään noudattaman mahdollisuuksien mukaan. On joka tapauksessa erotettava toisistaan 

sellaiset ylimpien lainvalvojien kannanotot, joiden arvostelu kohdistuu ensisijaisesti 

järjestelmään, kuten oli laita oikeuskansleri Jaakko Jonkan oppilashuoltoa koskevassa 
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kannanotossa
5
. Tällöin kysymys ei ole yksittäistapauksesta vaan enemmänkin kunnan ja 

valtion välisestä kustannustenjaosta. Tällaisiin kannanottoihin ei välttämättä ole edes 

mahdollista puuttua nopeasti. Yksittäistapauksia ylimmät lainvalvojat ratkaisevat lähinnä 

saamiensa kanteluiden perusteella.   

  

Tietosuojavaltuutetun kannanotot henkilötietojen käsittelystä ovat oikeuslähdeopilliselta 

sitovuudeltaan hieman heikompia kuin ylimpien laillisuusvalvojien kannanotot, mutta koska 

henkilötietolaki on monien muiden lakien tapaan tulkinnanvarainen, täyttää 

tietosuojavaltuutetun kannanotot lain tulkinnanvaraisuuksia. Erityisesti viestintätekniikan 

kehittyessä kannanottojen merkitys on kasvanut, koska ne ovat lain ajantasaistamisen sijaan 

ketterämpi keino reagoida tekniikan kehittymiseen. On kuitenkin huomattava, ettei 

laillisuusvalvojan tai tietosuojavaltuutetun asia ole käyttää viranomaiselle kuuluvaa 

harkintavaltaa, vaikka lausunnoillaan antaisikin suuntaviivoja toivotunlaisesta toiminnasta 
6
. 

  

Tutkielmassani pääpaino tulee olemaan tietosuojavaltuutetun henkilötietojen käsittelyä 

koskevissa kannanotoissa, koska tutkielmani aihe valikoitui osittain juuri näiden ratkaisuiden 

kiinnostavuuden ja hyödyllisyyden perusteella. Tietosuojavaltuutetun ratkaisut tullaan 

erottamaan oikeuslähteinä lainsäädännöstä ja niiden esitöistä, mutta myös tuomioistuinten 

päätöksistä. Ratkaisut on pääosin kuitenkin hyvin perusteltuja ja niiden takana on erittäin 

pätevä joukko asiantuntijoita, mutta kritiikin tarvettakin saattaa silti esiintyä. 

 

Tutkielmassa viitataan eräissä kohdin myös sellaiseen sähköpostinvaihtoon, jota olen käynyt 

työskennellessäni Suomen Kuntaliitossa. Kuntien nimiä en halua asian luonteen vuoksi tuoda 

julki, joten siitä syystä näihin kuntiin viitataan vain kuntina X ja Y. Lisäksi on mainittu 

viestinnän toisen osapuolen asema kunnan hallinnossa. 

 

                                                        
5 Ks. esim. Oikeuskansleri Jaakko Jonkan oppilashuoltoa koskeva kannanotto. 
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?toid=2213&c=0&moid=2208&oid=34980
2. 
6 Jonkka 2001, s. 30. 

http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?toid=2213&c=0&moid=2208&oid=349802
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?toid=2213&c=0&moid=2208&oid=349802
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2 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN VIITEKEHYS 

2.1 Yksityisyys ja julkisuus perusoikeuksina 

 

Ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta yksityiselämän suojaa ei ollut taattu sellaisenaan 

hallitusmuodon tasolla, vaan lain 6 §:ssä oli ennen mainittua uudistusta turvattu kunnia, 

kotirauha ja tietyiltä osin viestintäsalaisuus. Ongelmallisena nähtiin, että monia tärkeitä 

yksityiselämään kuuluvia osa-alueita jäi ilman perustuslaintasoista suojaa, koska 

hallitusmuodon sanamuoto ei mahdollistanut laajaa tulkintaa. Lainkohdan uudistamisen 

lähtökohtana oli, että yksilölle turvattaisiin oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten 

tai muiden ulkopuolisten tahojen aiheetonta puuttumista yksityiselämään.
7
  

 

Lainvalmistelussa koettiin ongelmallisena käsitteen “yksityiselämä” määrittely, mutta 

katsottiin, että se olisi yleisesti henkilön yksityistä piiriä koskeva yläkäsite 
8
. Yksityiselämään 

kuuluu ainakin henkilön perhe-elämä, vapaa-aika ja ystävyyssuhteet 
9
. Yksityiselämä on 

erotettava yksityisyydestä, joskin jäljempänä mainittu sisältyy yksityiselämän käsitteeseen. 

Yleensä yksityisyyden suojalla viitataan yksilön oikeuksiin ja suojaan tietojen käsittelyssä 
10

.  

Tähän liittyen perustuslakiuudistuksessa otettiin lakiin myös tietosuojaa koskeva säännös, 

jonka mukaan henkilötietojen suojasta tulee säätää lailla.  Mahkonen on kirjassaan jaotellut 

yksityisyyden koostuvan tietyistä vastakohtapareista, joiden keskiössä yksityisyys on. 

Tällaisia pareja ovat mm. sosiaalisuus - eristyneisyys, salaaminen - julkisuus sekä 

koskemattomuus - luoksepäästävyys. Myös Mahkosen lajittelusta on nähtävissä, ettei 

yksityisyys ole täysin triviaali käsite.
11

 

 

Perustuslain lisäksi yksityiselämän suoja on mainittu myös Euroopan Neuvoston 

ihmisoikeussopimuksessa (Sops. 19/1990), joka ratifioitiin Suomessa voimassa olevaksi 

lainsäädännöksi vuonna 1995. Sopimuksen 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus nauttia 

yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. 

Yksityiselämän suojan käsite on omaksuttu suomalaiseen lainsäädäntöön suoraan 

                                                        
7 HE 309/1993, Nykytila. 
8 HE 309/1993, Yksityiskohtaiset perustelut 8 §. 
9 HE 96/1998, Nykytila. 
10 HE 96/1998, Nykytila. 
11 Mahkonen 1997, s. 17. 
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ihmisoikeussopimuksessa käytetystä terminologiasta, mutta siitä huolimatta perustuslain 

vastaavassa pykälässä ei ole mainittu erikseen perhe-elämän suojaa, vaikka perhe-elämän 

voidaankin katsoa kuuluvan yksityisyyden kokonaisuuteen
12

. Ihmisoikeussopimuksen 

soveltamiskäytännössä perhe-elämän suojaa ja yksityisyyden suojaa ei kuitenkaan voida aina 

selvästi erottaa toisistaan vaan niiden antama suoja on osittain päällekkäistä
13

. Sopimuksen 

soveltamiskäytännössä yksityisyyden suojan piiriin on katsottu kuuluvan mm. seksuaalinen 

käyttäytyminen, sukupuolen vaihdokset sekä nimiasiat. Perhe-elämän suojaan puolestaan 

kuuluvat ainakin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat.
14

 Perhe-elämä käsitteenä 

ei ole nykyaikana enää yksiselitteinen, sillä perinteinen ydinperhe ei ole enää ainoa 

perhemalli vaan perhe voi koostua hyvin erilaisista yhdistelmistä, esimerkkinä mainittakoon 

uusperheet, yksinhuoltajaperheet sekä samaa sukupuolta olevien perustamat perheet
15

. 

  

Perustuslain 10 §:ssä yksityiselämä ja henkilötietojen suoja on erotettu toisistaan siten, että 

henkilötietojen suoja on kyseisessä perustuslain pykälässä vain toimeksiantona niin sanotun 

sääntelyvarauksen muodossa “[h]enkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla”
16

. 

Lainsäätäjälle annetun toimeksiannon perusteella ei voi vielä tehdä päätelmiä suojan laadusta 

tai laajuudesta toisin kuin yksityiselämän osalta. Näin ollen myös oikeuksien 

rajoittamisperusteet ovat erilaisia. Monilta osin henkilötiedot ovat yksityiselämän tietoja ja 

toisin päin, mutta eivät kuitenkaan aina. Esimerkiksi nimi on henkilötieto, mutta se ei 

kuitenkaan kuulu yksityiselämän suojan piiriin. Osoitetiedon tai tiedon harrastuksista 

puolestaan voidaan katsoa kuuluvan molempiin yllä mainittuihin ryhmiin.  

 

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä asiakirjojen julkisuusperiaatteesta tuli niin ikään 

perusoikeus: viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei 

niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Myös käsittelyn 

julkisuudesta on säädetty perustuslaissa, mutta tämä tutkielman kannalta käsittelyn julkisuus 

ei ole yhtä merkittävässä roolissa kuin asiakirjajulkisuus. Hallituksen esityksen mukaan 

julkisuusperiaatteella on vahva liittymäkohta historiallisesti ja toiminnallisesti poliittisiin 

vapausoikeuksiin, erityisesti sananvapauteen
17

. Riittävä julkisuus mahdollistaa yksilöiden 

                                                        
12 Viljanen 1996, s. 791. 
13  Viljanen 1999, s. 337. 
14  Pellonpää 2005, s. 448–455. 
15  Jäntti 2003, s. 9. 
16 Jyränki 2000, s. 293. 
17 HE 309/1993, Yksityiskohtaiset perustelut 10 §. 
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vaikuttamisen ja osallistumisen yhteiskunnalliseen toimintaan. Se on myös edellytys 

vallankäytön ja viranomaistoiminnan kritiikille ja valvonnalle.
18

 Suomessa ja muissakin 

pohjoismaissa julkisuusperiaate eri muodoissaan on katsottu olevan toimivan demokratian 

edellytys ja siitä syystä julkisuusperiaatteella on pitkät perinteet. Julkisuusperiaate ei 

kuitenkaan esiinny sellaisenaan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, kuten yksityisyyden 

suoja. Voidaan kuitenkin katsoa, että ihmisoikeussopimuksen sananvapautta koskevaan 10 

artiklaan kuuluu myös oikeus hankkia tietoja, jolloin julkisuusperiaate ei jää kokonaan vaille 

ihmisoikeusulottuvuutta.
19

 

  

Hallinnossa julkisuus toteutuu käytännössä jokaisen oikeutena saada tietoja viranomaisen 

hallussa olevista asiakirjoista ja muista tallenteista. Asiakirjajulkisuus ei rajoitu vain 

asianosaisiin, vaan myös muilla on oikeus saada tieto viranomaisen hallussa olevasta 

asiakirjasta.
20

 Julkisuus vaatii toteutuakseen asiakirjaa haluavalta aktiivisuutta, koska hänen 

on esitettävä viranomaiselle pyyntö saadakseen tietyn asiakirjan. Vasta pyyntö perustaa 

viranomaiselle velvollisuuden toteuttaa asiakirjajulkisuutta. Tästä on kuitenkin erotettava 

hallintolaissa säädetty asianosaisen tiedonsaantioikeus, joka ei vaadi erillistä pyyntöä 

asiakirjan saamiseksi.   

  

Asiakirjajulkisuus on pääsääntö, josta voidaan poiketa vain tärkeiden intressien vuoksi. 

Poikkeamisperusteet on listattu julkisuuslain 24 §:ssä ja niitä ovat esimerkiksi yksityisyyden 

suoja, liikesalaisuudet, valtakunnan turvallisuuteen liittyvät intressit, suhteiden säilyttäminen 

toiseen valtioon tai talous-, raha- ja valuuttapolitiikan hoidon vaatimukset. Julkisuutta voi olla 

perusteltua rajoittaa myös asian valmisteluvaiheessa. Julkisuusperiaatteen kirjaaminen 

perustuslakiin tarkoittaa, että julkisuuden rajoittaminen tulee olla mahdollisimman vähäistä
21

. 

  

Perustuslain 16 §:n 1 momentissa taataan kaikille oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja 

oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Yksilön kannalta tämä merkitsee velvollisuutta suorittaa 

oppivelvollisuus, mutta varsinaista koulupakkoa ei kuitenkaan ole, vaan oppivelvollisuuden 

voi suorittaa myös esimerkiksi kotiopetuksessa. Perustuslain tasoinen säännös liittyen 

perusopetukseen on vahva mandaatti opetuksen järjestäjälle, joka liittyy osittain myös 

henkilötietojen käsittelyyn; jotta opetuksen järjestäjä pystyisi järjestämään lain tarkoittamaa 

                                                        
18 Konstari 1999, s. 943. 
19 Korhonen 2003, s. 36 ja 63. 
20 HE 309/1993, Yksityiskohtaiset perustelut 10 §. 
21 HE 30/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 24 §. 
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opetusta ja näin täyttämään perustuslaillisen velvoitteensa, on myös tarpeellisten 

henkilötietojen käsittelyn oltava mahdollista. 

  

2.2 Perusoikeuksien rajoittaminen ja ristiriitatilanteet 

  

Perusoikeudet ovat lähtökohtaisesti ehdottomia oikeuksia, mutta toisinaan niitäkin voidaan 

rajoittaa, jotta jokin toinen perusoikeus voisi toteutua, kuten esimerkiksi julkisuutta tai 

yksityiselämän suojaa koskevia asioita käsiteltäessä. Opetustoimessa toimitaan molempien 

edellä mainittujen perustuslaissa turvattujen oikeuksien rajapinnassa. Perusopetuslain 19 §:n 

mukaan opetus on julkista ja opetuksen järjestäjät ovat pääsääntöisesti julkisuuslain 

soveltamisalan piirissä viranomaisina. Tämä merkitsee sitä, että jokaiselle on hänen 

pyynnöstään annettava tieto julkisesta asiakirjasta myös opetustoimessa. Toisaalta opetuksen 

järjestäjä käsittelee oppilasta ja mahdollisesti myös hänen perhettään koskevia arkaluonteisia 

tai salassa pidettäviä tietoja, joiden antaminen sivulliselle on kiellettyä. Rajanvetoa näiden 

kahden perusoikeuden välillä joudutaan ratkomaan opetustoimessa lähes päivittäin ja 

punnintatilanteita ilmenee myös viranomaisen sisäisessä toiminnassa. 

  

Perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain poikkeuksellisesti eikä säännönmukainen rajoittaminen 

ole mahdollista
22

. Perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä 309/1993 

katsottiin, että perusoikeusturvan kannalta on kiinnitettävä huomiota siihen, että mahdolliset 

rajoitukset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä ja tarkkarajaisina. Perusoikeuksien 

rajoittamiselle on asetettu tarkat edellytykset perustuslakivaliokunnan lausunnossa 25/1994
23

. 

Ensinnäkin rajoitusten tulee perustua lakiin, ei esimerkiksi asetuksiin tai sitä alemman 

tasoisiin määräyksiin. Rajoituksen olennainen sisältö on ilmaistava laissa tarkasti ja 

täsmällisesti. Perusoikeuksien ydinsisältöä ei kuitenkaan ole mahdollista rajoittaa tavallisella 

lailla. Neljänneksi perusoikeuksien rajoitusperusteiden tulee olla hyväksyttäviä ja niiden 

täytyy olla painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Perustuslakivaliokunta on viitannut 

hyväksyttävinä rajoitusperusteina Euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyviin 

rajoitusperusteisiin.  Suhteellisuusperiaate on niin ikään huomioitava, jos perusoikeuksia 

aiotaan rajoittaa; rajoitusten on oltava välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen 

saavuttamiseksi. Rajoitus ei myöskään saa mennä pidemmälle kuin on välttämätöntä ottaen 

                                                        
22 Jyränki 2000, s. 291. 
23 PeVM 25/1994 vp, s. 4–5. 
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huomioon rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painavuus suhteessa 

rajoitettavaan oikeushyvään. Rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomea sitovien 

kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Lopuksi edellytetään, että perusoikeuksia 

rajoitettaessa on taattava riittävä oikeusturva niille, joihin rajoitukset kohdistuvat. 

  

Perustuslain ja sitä alemman tasoisen lainsäädännön ristiriitatilanteet ratkeavat 

perustuslainmukaisella ja perusoikeusmyönteisen laintulkinnan avulla, jotka vahvistettiin 

tulkintavaihtoehdoiksi ristiriitatilanteiden poistamiseksi perusoikeusuudistuksen myötä.
24

 

Hallintotoimintaa koskee erityisesti perustuslain 107 §, jonka mukaan tuomioistuin tai muu 

viranomainen ei saa soveltaa sellaista lakia alemmanasteisen säädöksen säännöstä, joka on 

ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa. Kysymys on näin ollen yleensä joko asetuksen 

tai muun määräyksen perustuslainvastaisuudesta. Jos viranomainen epäilee sovellettavan 

asetuksen tai muun säädöksen olevan ristiriidassa perustuslain kanssa ja jättää sen 

soveltamatta 107 §:n nojalla, ei se vielä kumoa säädöstä tai tee sitä muuten mitättömäksi. 

Säädöksen antajan harkittavaksi jää, olisiko sitä muutettava tai kokonaan kumottava.
25

  

 

Julkisuus ja yksityisyys ovat kuitenkin perusoikeuksia, jotka nauttivat molemmat perustuslain 

suojaa eivätkä mahdolliset ristiriitatilanteet ratkea edellä mainittujen lainkohtien perusteella. 

Hallintolain (434/2003) 6 §:ssä vahvistetun suhteellisuusperiaatteen vaikutus ilmenee 

selkeästi julkisuuden ja yksityisyyden ristiriitatilanteissa. Vaikka asiakirjajulkisuus on 

suojattu perustuslaissa, voidaan julkisuutta kuitenkin rajoittaa lailla välttämättömien syiden 

takia. Julkisuuslaissa onkin esitetty 32 -kohtainen lista salassapitoperusteista.  

Henkilötietolaissa puolestaan on sallittu arkaluonteisten henkilötietojen käsittely vain laissa 

säädetyillä perusteilla, sillä arkaluonteiset henkilötiedot ovat yksityiselämän suojan 

keskeisintä aluetta. Suhteellisuusperiaate merkitsee tässä tilanteessa sitä, että 

yksittäistapauksissa yksityisen etu voi mennä julkisuusperiaatteen edelle.
26

 Seurauksena ei 

kuitenkaan saa olla salailu, sillä silloin esimerkiksi yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä sen 

valvonta saattavat vaarantua. 

  

                                                        
24 Viljanen 2005, s. 310. 
25 Jyränki 2000, s. 271. 
26 Jäntti 2003, s. 20. 
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Jotta perusoikeuksia voitaisiin rajoittaa, tulee kaikkien edellä mainittujen rajoitusedellytysten 

täyttyä. Jo yhdenkin vaatimuksen puuttuminen tekee rajoittamisesta kyseenalaista eikä 

perusoikeuksien kanssa ristiriitaista normia tule soveltaa. 
27

 

  

2.3 Henkilötietolaki 

2.3.1 Yleistä 

 

Henkilötietolaki (523/1999) säädettiin vuonna 1988 voimaan tulleen henkilörekisterilain 

tilalle. Henkilötietolaissa saatettiin lainsäädäntö vastaamaan yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä, eli henkilötietodirektiiviä (95/46/EY).  Direktiivissä 

määritetään tietosuojalainsäädännön perustaso, joka unionin jäsenvaltion tulee 

lainsäädännössään toteuttaa yksilön suojaamiseksi. Direktiivin tavoitteena on muun muassa 

turvata jäsenvaltioiden yksilöille heidän perusoikeutensa ja -vapautensa, erityisesti heidän 

oikeutensa yksityisyyteen. (Pahlman 2007, s. 19) Uudessa henkilötietolaissa huomioitiin 

myös vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä säädetty oikeus 

yksityiselämänsuojaan.  

 

Henkilötietolaki on yleislaki, joka tulee sovellettavaksi, ellei erityislaista muuta johdu. 

Henkilötietolain 2 §:n 3 momentin mukaan laki ei koske sellaista tietojen käsittelyä, jonka 

luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin 

tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa. Saman lain 5 momentissa henkilötietojen käsittelyä 

toimituksellista sekä taiteellisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten on eräin 

poikkeuksin rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen esimerkiksi luokkakokouksen 

koolle kutsumiseksi voidaan luovuttaa oppilaiden yhteystiedot, sillä kysymys on 

tavanomaisesta yksityisestä tarkoituksesta. Samoin lista valmistuneista ylioppilaista voidaan 

luovuttaa tiedotusvälineille toimituksellisia tarkoituksia varten.
28

 Salassa pidettävää tietoa ei 

yllä mainituilla perusteilla saa luovuttaa yksityisiinkään tarkoituksiin. 

 

Perusopetuslaissa on kaksi henkilötietojen käsittelyä koskevaa pykälää ja oppilashuollon 

osalta tulee sovellettavaksi sosiaali- ja terveystoimen voimassa oleva lainsäädäntö, mutta 

                                                        
27 HE 309/1993, Perusoikeuksien rajoittaminen ja niistä poikkeaminen. 
28 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 86. 



  14 

muuten noudatetaan henkilötietolain säännöksiä. Laki koskee sekä julkisia viranomaisia että 

yksityisiä organisaatioita, mutta lakia ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, jonka 

luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin 

tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Lain säännöksiä sovelletaan kaikkeen henkilötietojen 

käsittelyyn, jolla tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, 

siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, 

tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Henkilötietolaki kattaa 

toisin sanoen tiedon koko elinkaaren.
29

 Tutkielman kannalta henkilötietolain olennaisia 

käsitteitä määritellään seuraavissa alaluvuissa. 

  

2.3.2. Henkilötieto ja arkaluonteinen henkilötieto 

 

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 1 kohdan mukaan mitä tahansa henkilöä 

taikka tämän ominaisuuksia tai elinolosuhteita kuvaava merkintää, joka voidaan tunnistaa 

tiettyä luonnollista henkilöä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa 

eläviä koskevaksi. Perusopetuksessa tämä tarkoittaa, että kaikki sellaiset oppilaasta kerättävät 

tiedot, jotka voidaan liittää oppilaaseen, ovat lain tarkoittamia henkilötietoja. Näin ollen 

esimerkiksi oppilaan osoitetiedot, valokuvat, arviointitiedot sekä tiedot mahdollisista ruoka-

aineallergioista ovat kaikki henkilötietoja. Käyttötarkoituksensa vuoksi yhteen kuuluvat 

merkinnät henkilötiedoista muodostavat henkilörekisterin, mutta samalla rekisterinpitäjällä 

voi olla useita osarekistereitä. Oppilaitoksessa rekistereitä ovat esimerkiksi oppilasrekisteri, 

johon on kirjattu mm. arviointi- ja poissaolotietoja sekä oppilashuollon potilasrekisteri. 

Opetuksen järjestäjä on myös työnantaja ja tällöin työntekijöiden tiedot ovat omassa 

rekisterissään.
30

  

  

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty henkilötietolain 11 

§:ssä, mutta saman lain 12 §:ssä on säädetty poikkeukset, milloin arkaluonteisia henkilötietoja 

voidaan käsitellä. Arkaluonteiseksi katsotaan tiedot, jotka kuvaavat: 

  

1) rotua tai etnistä alkuperää; 

                                                        
29 Muttilainen 2006, s. 8. 
30 Vehkamäki, Tamminen-Dahlman ja Lahtinen 2012, s. 47. 
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2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai 

ammattiliittoon kuulumista; 

3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta; 

4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja 

hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia; 

5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka 

6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, 

tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. 

  

Opetuksen järjestäjän on opetuksen asianmukaiseksi järjestämiseksi käsiteltävä useita 

arkaluonteisia henkilötietoja. Arkaluonteisia tietojen käsittelylle on oltava henkilötietolain 12 

§:ssä säädetty poikkeusperuste. Lainvalmistelussa haluttiin kiinnittää huomiota siihen, että 

henkilötietolaki poikkeuksineen tulee sovellettavaksi myös viranomaisten 

henkilörekistereihin. Koska viranomaisten rekistereissä olevat arkaluonteiset henkilötiedot 

ovat usein myös salassa pidettäviä, näiden tietojen luovuttamisessa on otettava lisäksi 

huomioon mm. julkisuuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön sisältyvät salassapitoa koskevat 

säännökset.
31

 

  

Opetuksen järjestäjän kannalta tärkeimmät ja yleisimmät poikkeukset sisältyvät  

henkilötietolain 12 §:n 1 ja 5 kohtiin. 1 kohdassa on säädetty, että arkaluonteisten tietojen 

käsittelykielto ei estä tietojen käsittelyä, johon rekisteröity on antanut nimenomaisen 

suostumuksensa. 5 kohdassa säädetään, että arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on 

sallittua, jos käsittelystä on säädetty laissa tai jos käsittely johtuu välittömästi 

rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä. Esimerkiksi oppilaan etninen alkuperä voi 

vaikuttaa perusopetuslain 12 §:n mukaisen äidinkielen opetusryhmän määräytymiseen. 

Vaikka oppilaan äidinkieli ei aina kulje “käsi kädessä” etnisen alkuperän kanssa, voi tieto 

äidinkielestä olla samalla tieto etnisestä alkuperästä. Samoin on uskonnollisen vakaumuksen 

laita, sillä oppilaiden uskonnon opetusryhmä määräytyy perusopetuslain 13 §:n mukaan 

heidän uskonnollisen yhdyskuntansa perusteella. Opetuksen järjestäjän uskonnon opetuksen 

järjestämisvelvollisuus on kohtuullisen laaja, sillä uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville 

vähintään kolmelle oppilaalle, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos heidän 

huoltajansa sitä pyytävät.  

                                                        
31 HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 12 §. 
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Henkilön terveydentilaan liittyviä tietoja ei lähtökohtaisesti kuulu käsitellä opetuksen 

järjestäjän toimesta, mutta esimerkiksi erityisoppilaan ollessa kysymyksessä, on 

terveydentilan tietäminen opetuksen järjestäjälle myös turvallisuuskysymys. Tällöin 

tiedonsaantioikeus rajataan oppilaitoksen sisällä siten, ettei tietoa anneta turhaan sivullisille. 

Sosiaalihuollon palveluista tieto opetuksen järjestäjälle saattaa tulla esimerkiksi 

oppilashuollon kautta, mutta oppilaitoksessa ei lähtökohtaisesti pitäisi olla sosiaalihuollon 

palveluista merkintää. Tässä on huomattava se, että esimerkiksi varhaiskasvatuspalvelut 

kuuluvat toistaiseksi sosiaalipalveluiden alaan, joten esimerkiksi päivähoitopalveluiden 

asiakkuus on henkilötietolain mukaisesti arkaluonteinen tieto. 

  

2.3.3 Tarpeellisuus ja virheettömyysvaatimus 

  

Henkilötietolain 9 §:ssä on säädetty tarpeellisuus- ja virheettömyysvaatimuksista, jotka ovat 

tärkeitä edellytyksiä hyvälle tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavalle. Rekisterinpitäjä vastaa 

henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä ja rekisterinpitäjä on määritelty henkilötietolain 3 

§:n 4 kohdassa: “rekisterinpitäjällä [tarkoitetaan] yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, 

laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus 

määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty”. 

Perusopetuksessa rekisterinpitäjä voi olla kuntalain mukainen opetustoimen hallinnosta 

vastaava toimielin, esimerkiksi koulutuslautakunta, joka on vastuussa henkilörekisterin 

lainmukaisuudesta.
32

 Rekisterinpito on mahdollista delegoida oppilaitostasolle, mutta siirron 

yhteydessä tulee pohdittavaksi tarkemmat määräykset vastuista ja tehtävistä rekisterinpidon 

osalta.
33

 

  

Tarpeellisuus- ja virheettömyysvaatimukset merkitsevät, että rekisterinpitäjä voi käsitellä vain 

sellaisia tietoja, jotka ovat sen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. 

Tarpeellisuusvaatimus liittyy henkilötietolain 6 §:ssä olevaan suunnitteluvelvoitteeseen, jonka 

mukaan henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot pääsääntöisesti 

hankitaan ja mihin niitä luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai 

                                                        
32 Tietosuojavaltuutetun toimisto 2010: Kunnat ja henkilötietolaki. 
33  Vehkamäki- Tamminen-Dahlman ja Lahtinen 2012, s. 59. 
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muodostamista henkilörekisteriksi.  Muita tietoja ei saa käsitellä.
34

 Tässä yhteydessä on syytä 

mainita, että suostumus ei syrjäytä tarpeellisuusvaatimusta. Esimerkiksi opetuksen järjestäjän 

toiminnan kannalta tarpeellista on tietää oppilaiden ja heidän huoltajiensa yhteystiedot, mutta 

tietoa vanhempien ammateista tai koulutustaustasta on jo huomattavasti hankalampaa 

perustella tarpeellisuusvaatimuksen kannalta. Toisaalta suostumuksen puute ei estä 

käsittelemästä opetuksenjärjestämisen kannalta tarpeellista tietoa. 

  

Jokainen rekisterinpitäjä määrittelee itsenäisesti, mitkä tiedot ovat tarpeellisia, mutta 

tarpeellisuus tulee pystyä perustelemaan objektiivisesti. Perusopetuksen osalta tarpeelliset 

tiedot määräytyvät opetustoimen lainsäädännön perusteella, kouluterveydenhuoltoon 

vaikuttavat taas sosiaali- ja terveystoimen lait ja opetuksen järjestäjää työnantajana koskevat 

lain yksityisyyden suojasta työelämässä säännökset. On mahdollista, että saman kunnan 

oppilaitoksilla on erilaisia käsityksiä käsiteltävien tietojen tarpeellisuudesta.
35

 Tämä riippuu 

siitä, kuinka rekisterinpitovastuu on kunnassa organisoitu. 

   

Tietojen virheettömyysvaatimus tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on huolehdittava ennalta 

määritellyssä tarkoituksessa keräämiensä ja tallettamiensa henkilötietojen virheettömyydestä. 

Rekisterin käyttötarkoituksen kannalta virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita tietoja ei 

saa kerätä. Myös tarpeettomat tiedot ovat lain tarkoittamia virheellisiä tietoja.
36

 

Oppilaitoksessa tarpeettomia tietoja ovat muun muassa tiedot oppivelvollisuuden päättäneen 

nuoren jälki-istuntotiedot ja yksittäiset merkinnät tuntiaktiivisuudesta. Arkistosäännöissä 

otetaan yleensä kantaa siihen, kuinka kauan kutakin dokumenttia on syytä säilyttää. 

  

Arvio tietojen virheettömyydestä perustuu henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen sekä 

käsittelyn merkitykselle yksityisyyden suojan kannalta.
37

 Tässä mielessä voidaan sanoa, että 

nykyään yhteydenpitoon käytettävät ns. sähköiset reissuvihot ovat yksittäisten opettajien 

paperiarkistoja helpommin hallittavissa, sillä kirjatut tiedot on helpompi tarkistaa kuin 

"mustakantisesta vihkosta". 

                                                        
34 Tietosuojavaltuutettu 2012: Tietoa rekisterinpitäjälle http://www.tietosuoja.fi/1698.htm#kohta8. 
35  Tietosuoja-asetuksen mahdolliset muutokset saattavat vaikuttaa rekisterinpitäjälle asetettuihin 
organisatorisiin vaatimuksiin. 
36  HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 9 §. 
37  Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 9. 
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 2.3.4 Oppilaitos rekisterinpitäjänä 

 

Henkilötietolain 3 §:n 4 kohdan mukaan rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa 

henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja 

jolla on oikeus määrätä tämän rekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla 

säädetty. Tiettyä tehtävää varten perustettuun rekisteriin kuuluvat kaikki ne tiedot, joita 

kyseisessä tehtävässä kerätään ja käsitellään, koska ne kuuluvat käyttötarkoituksensa vuoksi 

yhteen. Käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi opetuksen järjestäminen. Samaan 

henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa tarkoituksessa, 

riippumatta tietojen tallennustavasta tai -alustasta.
38

 

 

Kunnan johtosäännöstä ja opetustoimen sisäisistä järjestelyistä riippuu, kuinka rekisterinpito 

on järjestetty. Kunnassa henkilörekistereiden ylläpito jakautuu kunnanhallituksen, toimialasta 

vastaavan lautakunnan tai muun toimielimen sekä yksittäisen viraston tai laitoksen välillä. 

Perusopetuksen osalta rekisterinpito jakautuu yleensä kunnanhallituksen, koulutoimesta 

vastaavan lautakunnan sekä yksittäisen oppilaitoksen välillä. Kunnanhallitus vastaa 

rekisterinpitoon liittyvästä organisoinnista, koordinoinnista ja yleisestä ohjauksesta. 

Lautakunta tai muu vastaava toimielin puolestaan määrittelee tarpeelliset rekisterit sekä 

päättää niiden perustamisesta ja lakkauttamisesta. Lautakunnan tehtävänä on myös määritellä 

henkilörekisterin ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelyn vastuut ja tehtävät, mutta se ei 

voi siirtää rekisterinpitäjän vastuuta alaisilleen virastoille. Lautakunnan on kuitenkin 

määriteltävä ne viranhaltijat, jotka käytännössä tehtäviinsä liittyen ovat vastuussa 

rekisterinpitoon liittyvästä päätösvallasta ja siihen kuuluvista tehtävistä.
39

 

 

Jokainen oppilaitos voi olla erillinen rekisterinpitäjä, mutta yhtä lailla on mahdollista, että 

opetustoimi vastaa yhteisesti kaikista opetuksen järjestäjän rekistereistä. Opetuspalveluiden 

järjestämisvastuun siirtäminen toiselle kunnalle voi aiheuttaa osaltaan muutoksia 

rekisterinpitoon riippuen siitä, toteutetaanko se kuntalain (365/1995) vai kuntajakolain 

(1698/2009) perusteella. Samoin hallinnonalalta toiselle siirtäminen voi aiheuttaa muutoksia 

rekisterinpitoon. Olipa järjestely minkälainen hyvänsä, se ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että 

                                                        
38 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 48. 
39 Tietosuojavaltuutetun toimisto: Kunnat ja henkilötietolaki 2010, s. 5-7. 
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rekistereihin tallennettuja tietoja pääsisivät sivulliset, esimerkiksi toisen oppilaitoksen 

opettajat, vapaasti katsomaan. Käyttötarkoitussidonnaisuus ja perusopetuslain henkilötietojen 

käsittelyä koskevat 40 ja 41 §:t rajaavat osaltaan tiedon saantia ja käyttöä. Rekisterinpidosta 

vastaavan tahon on myös huomioitava julkisuuslain 18 §:n velvoite hyvästä 

tiedonhallintatavasta, jonka mukaan mm. asiakirjat tulee suojata asianmukaisesti.   

 

Opetuksen järjestäjä ylläpitää oppilaista useita eri henkilörekistereitä ja lisäksi rekistereitä voi 

olla esimerkiksi työntekijöistä tai oppilaitoksen johtokunnan jäsenistä. Kunnan 

opetushallinnosta vastaava viranomainen pitää oppilaista oppivelvollisuuden valvomiseksi ja 

opetuksen järjestämiseksi oppilasrekisteriä, johon kerätään ja tallennetaan koulunkäyntiin 

liittyviä tietoja. Pääsääntöisesti rekisterit sisältävät mm. oppilaan yhteystiedot, arviointitiedot, 

tiedot mahdollisista kurinpitotoimista ym.  Myös toiseen asteen opiskelijoista voi olla 

vastaavanlainen rekisteri. Tietosuojavaltuutettu on katsonut kannanotossaan, että myös 

opettajien väliaikaiset merkinnät esimerkiksi oppilaiden harjoitustöistä ovat 

henkilörekistereitä ja kuuluvat oppilasrekisteriin huolimatta tallennusmuodosta ja 

väliaikaisesta luonteestaan. 
40

 

 

Terveydenhoitajilla ja koulukuraattoreilla on omat, oppilasrekisteristä erilliset rekisterinsä 

oppilaista. Kouluterveydenhuollossa käsitellään oppilasta koskevia henkilötietoja, jotka ovat 

samalla yleensä arkaluonteisia henkilötietoja henkilötietolain 11 §:n tarkoittamalla tavalla. 

Oppilashuollossa käsitellään myös tietoja, jotka voivat olla muun lainsäädännön perusteella 

salassa pidettäviä. Vaikka kouluterveydenhuolto ja opettajat työskentelevät oppilaitoksessa 

samojen oppilaiden kanssa, rekisterit ovat kuitenkin erillisiä ja tietojen vaihto on mahdollista 

vain tietyin edellytyksin, joita käsitellään myöhemmin tässä tutkielmassa. Analogisesti 

tilannetta voidaan verrata terveydenhuollon tai poliisin rekistereihin, joissa teknisesti voi olla 

pääsy kaikkien asiakkaiden tietoihin, mutta niitä ei saa silti katsoa kuin ne tahot, joilla on 

työtehtäviensä kautta asiallinen yhteys kyseiseen asiakkaaseen. Tietojen tarkastelusta jää jälki 

lokitiedostoon, joten rekisterinpitäjä pystyy näin valvomaan rekisterin käyttöä. Laissa 

yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) ja sähköisen viestinnän tietosuojalaissa on 

omat säännöksensä aiheesta, mutta niitä ei tulla tässä tutkielmassa käsittelemään 

syvällisemmin.   

 

                                                        
40 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 13.12.2001. 
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2.3.5 Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisterinpitäjän on huolehdittava, että henkilötietolaissa rekisteröidylle säädetyt oikeudet ja 

toisaalta rekisterinpitäjälle säädetyt velvollisuudet toteutuvat. Yleisesti voidaan sanoa, että 

rekisterinpitäjää velvoittaa henkilötietolain 5 §:ssä säädetty huolellisuusvelvoite, jonka 

mukaan “[r]ekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja 

hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän 

suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä 

perustetta”. Seuraavissa kappaleissa esitettävät tarkemmat velvollisuudet liittyvät juuri 

huolellisuusvelvoitteen toteuttamiseen. 

  

Ensinnäkin rekisterinpitäjällä on informointivelvollisuus, jotta rekisteröity voi saada tietoa 

itseään koskevien tietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä puolestaan on tarkastusoikeus, oikeus 

vaatia tiedon korjaamista sekä kielto-oikeus. Tarkastusoikeus tarkoittaa, että rekisteröidyllä 

on oikeus tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei 

rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava, mistä 

lähteistä tiedot ovat peräisin sekä henkilörekisterin käyttötarkoitus. Oppilaitosten osalta 

käyttötarkoitus on perusopetuksen asianmukainen järjestäminen. Tarkastusoikeutta voidaan 

rajoittaa eräissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa.
41

 Jos oppilaitoksessa on 

kameravalvonta, on huomattava, että se muodostaa osan henkilörekisteristä ja kuuluu myös 

tarkastusoikeuden piiriin. Rekisterinpitäjän kannalta videotallenteiden tarkastusvelvollisuuden 

toteuttaminen saattaa muodostua työlääksi. 

  

Tiedon korjaamisessa kysymys on velvoitteesta, jonka mukaan rekisterinpitäjän on oikaistava 

rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 

vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on oltava oma-aloitteinen virheen korjaamisessa, 

mutta toimintavelvoite on yhtä lailla tilanteissa, joissa rekisteröity pyytää korjaamaan 

virheellisen tiedon.
42

 

  

Kielto-oikeudella tarkoitetaan, että rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä 

itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä 

markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

                                                        
41 HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 26 §. 
42 HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 29 §. 
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Tietosuojavaltuutetun ratkaistavana on ollut kysymys siitä, voidaanko valmennuskursseja 

järjestävän yksityisen yrityksen esitemateriaali liittää oppilaitoksen hakijoilleen lähettämään 

kutsuun, kun oppilaitos lähettää sinne hakeneille kutsun saapua pääsykokeisiin. Kysymys ei 

pääsykokeiden osalta sellaisenaan koske perusopetusta, mutta käyttötarkoitussidonnaisuus ja 

oikeus kieltää suoramarkkinointi soveltuvat  myös perusopetukseen yleisemmällä tasolla. 

Tietosuojavaltuutettu katsoi ratkaisussaan, että hakijoiden henkilötietojen käsittely 

oppilaitoksessa perustui oppilaitoksissa koulun ja hakijan välillä valitsevaan asialliseen 

yhteyteen. Koska kysymys oli kunnan järjestämästä opetuksesta, tapaukseen sovellettiin 

julkisuuslain 16 §:n 3 momenttia, jonka mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa 

luovuttaa julkisia henkilötietoja suoramarkkinointia varten vain, jos niin erikseen säädetään 

tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Näin ollen yksityisen 

valmennusyrityksen esitemateriaalin toimittaminen olisi edellyttänyt hakijan suostumusta. 
43

 

  

2.3.6 Henkilötietojen käsittelyn edellytykset 

2.3.6.1 Suostumus 

 

Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietojen käsittely on sallittua rekisteröidyn 

yksiselitteisesti antamalla suostumuksella, koska suostumukseen perustuvassa käsittelyssä 

toteutuu parhaiten henkilön tiedollinen itsemääräämisoikeus ja rekisterinpidon avoimuus. 

Henkilötietolain 3 §:n 1 momentin 7-kohdan mukaan suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista 

vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdon ilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy 

henkilötietojensa käsittelyn. Suostumuksen ei kuitenkaan tarvitse olla kirjallinen vaan myös 

suullinen, ja joissain tapauksissa myös hiljainen suostumus ovat päteviä. Hallituksen 

esityksen mukaan todistustaakka suostumuksen olemassaolosta on rekisterinpitäjällä, joten 

kirjallinen suostumus on tässä mielessä turvallisempi vaihtoehto kuin suullinen tai 

konkludenttinen suostumus. Rekisteröidyn on suostumusta antaessaan oltava tietoinen siitä, 

minkälaisten tietojen luovuttamista suostumus koskee ja kuka niitä tulee käsittelemään, koska 

muuten yksiselitteisen suostumuksen vaatimuksen ei katsota täyttyvän.  Suostumukselle 

asetettujen edellytysten täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti ja tällöin merkitystä 

annetaan muun muassa kerättävien tietojen laadulle.
44

 

 

                                                        
43 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 29.3.2001. 
44 HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 3 § 7 kohta. 
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Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely vaatii rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen, 

joka tarkoittaa yleensä kirjallista suostumusta, josta käy ilmi, minkälaiseen käsittelyyn 

suostumus on annettu. Yleensä suostumus on selkeintä pyytää erillisellä lomakkeella.
45

 

Perusopetuslain 40 §:n 4 momentin mukaan oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan 

yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta 

välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. Suostumuksella yksilö 

voi luopua vetoamasta perusoikeussuojaansa tietyiltä osin. 

 

2.3.6.2 Arkaluonteisten henkilötietojen ja henkilötunnuksen käsittely 

 

Henkilötietolain 12 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan arkaluonteisia henkilötietoja on 

mahdollista käsitellä silloin, kun tietojen käsittelystä säädetään laissa tai se johtuu laissa 

välittömästi rekisterinpitäjälle säädetystä tehtävästä. Esimerkiksi perusopetuksen 

järjestäminen on säädetty kunnan tehtäväksi perusopetuslaissa
46

. Lisäksi henkilötietolain 12 

§:ssä luetellaan muitakin tilanteita, milloin arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on 

sallittua, mutta opetustoimen kannalta nämä eivät ole samalla tavalla merkityksellisiä kuin 

kaksi edellä mainittua poikkeusta. 

 

Henkilötunnuksen asema on ennen nykyisin voimassa olevan henkilötietolain säätämistä ollut 

ongelmallinen, sillä sekä tietosuojavaltuutettu että tietosuojalautakunta joutuivat usein 

pohtimaan rajanvetoa sallitun ja kielletyn henkilötunnuksen keräämisen ja tallettamisen 

välillä. Lain uudistuksella pyrittiin asettamaan täsmällisemmät rajat sallitulle 

henkilötunnuksen käsittelylle.
47

 Henkilötunnus ei ole arkaluonteinen eikä julkisuuslain 

mukaankaan suoraan salassa pidettävä tieto vaan sen käsittelyä säännellään henkilötietolain 

13 §:ssä.  

 

Ensinnäkin henkilötunnusta voidaan käsitellä silloin, kun rekisteröity on antanut 

yksiselitteisen suostumuksensa, mutta silloinkin käsittelyn on oltava rekisterinpitäjän 

toiminnan kannalta tarpeellista
48

. Lisäksi henkilötunnusta voidaan käsitellä silloin, kun 

käsittelystä säädetään laissa ja silloin, kun rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää joko laissa 

säädetyn tehtävän suorittamiseksi taikka rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja 

                                                        
45 HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 12 § 1 kohta. 
46 Heuru 2002 b, s. 158–159. 
47 HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 13 §. 
48 Tietosuojavaltuutetun toimisto: Henkilötunnuksen käsittely henkilötietolain mukaan 2010, s. 1. 
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velvollisuuksien toteuttamiseksi. Pelkästään rekisterinpitäjän toiminnan nopeuttaminen tai 

helpottaminen ei ole vielä riittävä peruste henkilötunnuksen käsittelyyn.  

 

Tietosuojavaltuutettu on katsonut kannanotossaan 30.6.2003, että tutkintoa suorittavan 

opiskelijan henkilötunnuksen käsittely on perusteltua lain edellyttämällä tavalla. On sekä 

rekisteröidyn että rekisterinpitäjän etujen mukaista, että tutkinnon suorittaja voidaan 

myöhemmin luotettavasti yksilöidä. Tietosuojavaltuutetun mukaan merkitystä on myös sillä, 

että laskutus ja mahdolliset perintätoimet saadaan kohdistettua oikein henkilötunnuksen 

avulla. Jos laskutustapa ei edellytä henkilötunnuksen käyttöä, täytyy se myös huomioida 

asiakastietojen käsittelyssä.  

 

Yksilöintiperusteella henkilötunnusta saa käsitellä myös historiallista tai tieteellistä tutkimusta 

taikka tilastointia varten. Henkilötietolain 13 §:n 2 momentissa on mainittu myös eräät 

toimialat, joiden toiminnassa henkilötunnusta saa käsitellä, mutta opetustointa ei ole tässä 

listauksessa mainittu. Näin ollen opetustoimen osalta henkilötunnusta käsitellään 1 momentin 

perusteella. Rekisterinpitäjälle on asetettu henkilötietolain 13 §:n 4 momentissa velvollisuus 

huolehtia siitä, ettei henkilötunnusta merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella 

tulostettuihin asiakirjoihin. Tämä tarkoittaa, ettei henkilötunnuksia saa merkitä esimerkiksi 

postilähetysten päälle näkyviin tai kiertäviin työvuoro- tai lomalistoihin eikä oppilaitoksen 

ilmoitustaululla nähtävillä oleviin koetuloslistoihin.
49

 

  

2.3.7 Henkilötietojen käsittelyn edellytykset erityisiä tarkoituksia varten 

 

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä erityisiä tarkoituksia varten on säädetty 

henkilötietolain 14–20 §:ssä. Erityisiä tarkoituksia lain tarkoittamalla tavalla ovat 

henkilötietojen käsittelystä tutkimusta, tilastointia, viranomaisen suunnittelu- ja 

selvitystehtäviä, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta sekä suoramarkkinointia varten samoin 

kuin säännökset henkilöluottotietojen käsittelystä. Henkilötietolain 4 luvun mukaisen 

käsittelyn sallimisen on katsottu olevan tarpeen rekisterinpitäjän tai sivullisen intressin 

toteuttamiseksi. Rekisteröidyn etu on otettu huomioon säätämällä rekisterinpidolle sellaiset 

puitteet, että rekisteröidyn oikeudet ja vapaudet voidaan niiden avulla turvata. Rekisteröity 

voi kuitenkin kieltää tietojensa luovuttamisen henkilömatrikkelia, sukututkimusta ja 

                                                        
49 HE 96/1996, Yksityiskohtaiset perustelut 13 §. 
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suoramarkkinointia varten. Tällaista kielto-oikeutta ei ole tutkimusta, tilastointia eikä 

viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviä varten käsiteltävästä tiedosta.
50

 

  

Myös henkilötietolain 4 luvun mukaisissa tapauksissa käyttötarkoituksen tulee olla lain 6 §:n 

mukaisesti olla asiallisesti perusteltua tietoja pyytävän rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. 

Luovutettaessa henkilötietoja tiettyyn tarkoitukseen luovutuksensaajaa on syytä muistuttaa 

siitä, että luovutettuja tietoja saa käyttää vain pyydettyyn käyttötarkoitukseen.
51

  

 

 2.3.8 Henkilötietojen luovuttaminen ja antaminen julkisuuslain mukaan 

 

Henkilötietojen luovuttaminen ja antamistapa viranomaisen henkilörekisteristä määräytyvät 

julkisuuslain mukaan samoin kuin kyseisten tietojen julkisuus ja salassapito. 

Henkilötietolaissa olevat edellytykset on kuitenkin otettava huomioon, kun arvioidaan, 

voidaanko tietoja luovuttaa
52

. Tässä luvussa asiaa tarkastellaan henkilötietolain kannalta ja 

julkisuuslain näkökulmasta asiaa käsitellään myöhemmin.  

 

Henkilötietojen luovuttamisesta on erotettava julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukainen 

nähtäväksi, jäljennettäväksi tai kuultavaksi antaminen, jotka eivät ole henkilötietojen 

luovuttamista. Julkisuuslaissa mainituilla tavoilla voidaan antaa julkisia henkilötietoja 

sisältävistä henkilörekistereistä tietoja ilman selvitystä siitä, missä tarkoituksessa tietoja 

pyydetään, ellei pyydetä erityisen suurta määrää tietoja.
53

  

 

Julkisesta henkilörekisteristä voidaan julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan luovuttaa 

pyytäjälle henkilötietoja, jos tietoja pyytävällä taholla on oikeus tallettaa ja käyttää pyydettyjä 

henkilötietoja. Luovuttamisella tarkoitetaan tietojen luovuttamista otteina, kopioina tai 

sähköisessä muodossa. Näin ollen ennen tietojen luovuttamista on varmistettava 

käyttötarkoitus, johon tietoja pyydetään.
54

 Henkilötietolain 6 §:n mukaan käyttötarkoituksen 

on oltava asiallisesti perusteltua tietoja pyytävän toiminnan kannalta. Oppilaan suun 

                                                        
50 HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 4 luku. 
51 Tietosuojavaltuutetun toimisto 2010: Henkilötietojen luovuttaminen viranomaisten 
henkilörekistereistä, s. 10. 
52 HaVM 26/1998. 
53 Tietosuojavaltuutetun toimisto 2010: Henkilötietojen luovuttaminen viranomaisten 
henkilörekistereistä, s. 8. 
54 Tietosuojavaltuutetun toimisto 2010: Henkilötietojen luovuttaminen viranomaisten 
henkilörekistereistä, s. 9. 
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terveydenhuollon kannalta tieto oppilaan tuntiaktiivisuudesta tai koearvosanoista on harvoin 

käyttötarkoituksen kannalta asiallisesti perusteltua. Henkilötietolain 7 §:n mukainen 

käyttötarkoitus sitoo myös pyytäjää, sillä tämä ei saa käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen 

kuin siihen, johon on tiedot alun perin saanut. 

   

2.4 Julkisuuslaki 

2.4.1 Yleistä julkisuuslaista 

 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta tuli voimaan 1.12.1999 ja lakia täydentää asetus 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999). Uusi 

julkisuuslaki korvasi lain yleisten asiakirjain julkisuudesta (83/1951) ja samalla muutettiin 

kymmenien erillislakien julkisuus- ja salassapitosäännöksiä (622–699/1999).
55

 

  

Oikeutta saada tietoja viranomaisten toiminnasta kutsutaan julkisuusperiaatteeksi. Periaatteen 

mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisten toiminnasta niissäkin asioissa, jotka 

eivät koske välittömästi häntä itseään.
56

 Jos asiakirja ei vielä ole julkinen, tiedonsaanti siitä on 

viranomaisen harkinnassa. Tiedon saamista ei tällaisistakaan asiakirjoista saa rajoittaa ilman 

asiallista ja laissa säädettyä perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on 

tarpeellista. Julkisuusperiaatteen vastakohta salassapitoperiaate, joka tarkoittaa, että asiakirjat 

ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä, ellei julkisuuteen ole erityistä perustetta. 

Harkintaperiaate puolestaan sijoittuu kahden edellä mainitun periaatteen välille, sillä siinä 

viranomaisella on jokaisessa yksittäistapauksessa valta päättää tiedon julkisuudesta. 

Harkintaperiaatetta noudatetaan eräissä Keski- ja Etelä-Euroopan valtioissa ja se oli pitkään 

myös Euroopan Unionin julkisuuskäytäntöä ohjaava periaate, joskin nykyään Unionissa on 

edetty julkisuusperiaatteen suuntaan.
57

  

 

Julkisuusperiaate ilmenee käsittelyjulkisuutena, asiakirjajulkisuutena ja 

asianosaisjulkisuutena. Hallinnossa julkisuus toteutuu lähinnä asiakirjajulkisuutena. Lain 

mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. 

Käsittelyjulkisuus puolestaan tarkoittaa, että kansalaisella on oikeus seurata asioiden 

                                                        
55 Korhonen 2003, s. 63. 
56  HE 30/1998, Yleisperustelut. 
57  Mäenpää 2008, s. 1. 
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käsittelyä eduskunnan, kuntien valtuustojen ja tuomioistuinten istunnoissa. Tuomioistuinten 

toiminnan julkisuudesta säännellään oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 

tuomioistuimissa annetussa laissa (370/2007) sekä laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta 

hallintotuomioistuimissa (381/2007).  Käsittelyjulkisuuden perusteella henkilö saa olla läsnä 

hallintoviranomaisten käsitellessä asioita, joskin tätä oikeutta voidaan rajoittaa eräiden 

säännösten perusteella.
58

 Asianosaisjulkisuus puolestaan tarkoittaa asianosaisen oikeutta 

tutustua häntä koskevaan aineistoon. Asianosaisen tiedonsaantioikeus koskee kaikkia 

kysymyksessä olevaan asiaan kuuluvia asiakirjoja siitä riippumatta, ovatko ne julkisia, 

harkinnanvaraisesti julkisia vai salassa pidettäviä.
59

 

 

Julkisuusperiaate vaikuttaa myös perusopetuslaissa, jonka 19 §:n mukaan perusopetus on 

julkista, ja oikeutta päästä seuraamaan opetusta voidaan rajoittaa vain perustellusta syystä. 

Perusteltu syy rajoittamiselle voi esimerkiksi olla se, että opetusta seuraamaan tullut henkilö 

häiritsee opetusta
60

. Koska opetus on julkista, opetustuntien tapahtumat ovat myös näin ollen 

julkisia. Siksi oppilaan vanhemmalla on oikeus saada tieto tunnin tapahtumista oppilaan 

mahdollisesta kiellosta huolimatta
61

. Mainitulla perusopetuslain julkisuuspykälällä on myös 

toinen ulottuvuus, sillä se vaikuttaa osaltaan tekijänoikeuslain perusteella määräytyviin 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin
62

.   

 

2.4.2 Lain soveltamisala 

2.4.2.1 Viranomaisen ja asiakirjan käsitteistä 

 

Kun viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevaa lainsäädäntöä valmisteltiin, haluttiin lain 

soveltamisalaa laajentaa niin, että julkisuusperiaate koskisi julkisen vallan käyttöä riippumatta 

siitä, miten asioiden hoito on organisoitu tai miten toiminnassa syntynyt tieto on tallennettu
63

. 

Haluttiin, että uusi julkisuuslaki koskisi yksityisoikeudellisia yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, 

silloin kun ne hoitavat julkisen vallan käyttöön kuuluvaa tehtävää lainsäädännön nojalla, 

esimerkiksi ostopalvelusopimuksen ollessa kysymyksessä. 

                                                        
58 Korhonen 2003, s. 37. 
59 HE 30/1998, Nykytilan arviointi. 
60 Arajärvi – Aalto-Setälä 1999, s. 145. 
61 Jäntti 2003, s. 59. 
62 Tekijänoikeuslain 2 §.n mukaan teoksen yleisön saataville saattaminen on tekijän yksinoikeus. 
Yksityistä käyttöä koskevat rajoitukset eivät näin ollen tule sovellettaviksi opetustoimessa. 
63 HE 30/1998, Keskeiset ehdotukset ja valmistelun periaatteet sekä PeVL 43/1998 vp. - HE 30/1998 vp. 
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Viranomaisen käsite määritelty laajasti julkisuuslain soveltamisalaa koskevassa  4 §:ssä ja sen 

4 kohdassa on nimenomaisesti mainittu kunnan viranomaiset.  Opetustoimen viranomaisia 

ovat ainakin kunnanhallitus, opetustoimen hallinnosta vastaava lautakunta sekä koulujen 

johtokunnat. Lisäksi itsenäistä toimivaltaa on voitu delegoida yksittäisille viranhaltijoille, 

kuten sivistystoimenjohtajalle, rehtorille tai opettajalle.
64

 Kunnan johtoryhmät, työryhmät ja 

vastaavat aputoimielimet, joilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, eivät ole sellaisia viranomaisia, 

joiden asiakirjojen julkisuus määräytyy itsenäisten viranomaisten tapaan. Esimerkiksi 

kunnanhallituksen tai lautakunnan asettaman työryhmän muistiot ja muut asiakirjat katsotaan 

kunnanhallituksen asiakirjoiksi.
65

 Viranomaisen käsite on julkisuuslain kannalta myös siksi 

tärkeä, koska viranomainen päättää itsenäisesti tiedon antamisesta hallussaan olevasta 

asiakirjasta.
66

  

 

Julkisuuslakia sovelletaan vain viranomaisen asiakirjoihin. Viranomaisen asiakirjana pidetään 

viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen on laatinut tai joka on toimitettu 

viranomaiselle asian käsittelyä varten. Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan asiakirjojen 

lisäksi myös muut tallenteet kuuluvat julkisuuslain soveltamisalaan. Hallituksen esityksessä 

30/1998 sääntelyehdotuksen kohteena oli “asiakirja”, mutta perustuslakivaliokunta kiinnitti 

huomiota sanamuotoon, sillä perusoikeusuudistuksessa yleiskäsitteenä oli “tallenne”. 

Perustuslakivaliokunta suositteli luopumaan kapea-alaisesta asiakirjan käsitteestä ja 

korvaamaan sen perusoikeusuudistuksen mukaisella käsitteellä.
67

 Kyseinen lausunto ei 

kuitenkaan johtanut muutokseen, vaan voimassa olevan julkisuuslaissa puhutaan asiakirjasta, 

mutta lain perusteluissa käsite on tarkoitettu tulkittavaksi yhtä laajasti kuin perustuslain 

“tallenne”. Molemmat määritelmät haluttiin tehdä neutraaleiksi siten, että myös 

tulevaisuudessa käytettävät tallennustavat kuuluisivat mainittujen käsitteiden piiriin.  

 

Tallenteet voidaan Mäenpään mukaan jakaa kahteen ryhmään: kirjallisiin ja sähköisiin 

tallenteisiin. Kirjallisia asiakirjoja ovat ainakin kirjalliset ja kuvalliset esitykset, jotka on 

tallennettu jollekin alustalle, yleensä paperille. Sähköisiä tallenteita ovat puolestaan mm. 

digitaaliset, optiset ja muut sähköiset asiakirjat. Olennainen piirre sähköisissä asiakirjoissa on 

                                                        
64 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 12. 
65 Paavilainen 2010, s. 7. 
66 Mäenpää 2008, s. 79. 
67 Perustuslakivaliokunnan lausunto 43/1998 vp. 
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se, että niiden viestit saadaan selville vain apuvälineiden avulla.
68

 Näin ollen myös ääni- ja 

kuvatallenteet voivat olla julkisuuslain soveltamisalan piirissä. Korkein hallinto-oikeus on 

12.4.2006 antamassaan ratkaisussa todennut, että kilpailuviraston kartellitutkinnassa kuultujen 

henkilöiden kertomuksista tehdyt nauhoitteet olivat viranomaisen asiakirjoja.
69

  

 

Myös viranomaiselle lähetettyyn sähköpostiviestiin sovelletaan julkisuuslakia, kun on 

kysymys julkisuuslain 5 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla viranomaisen toimialaan ja 

tehtäviin kuuluvasta asiasta.
70

 Sähköpostin asema viranomaisen asiakirjana tulee usein 

viranomaiseen yhteyttä ottaneelle henkilölle yllätyksensä, sillä sähköpostiviestit mielletään 

virheellisesti luonteeltaan yksityisiksi ja luottamuksellisiksi. Asianosainen ei kuitenkaan voi 

pätevästi vaikuttaa toimittamansa asiakirjan julkisuuteen tai salassapitoon vaan tämä ratkeaa 

julkisuuslain perusteella. Varsinkin opetustoimessa vanhemmat saattavat olla aktiivisesti 

yhteydessä rehtoriin tai muuhun opetustoimesta vastaavaan tahoon esimerkiksi opettajan 

soveltuvuuteen tai kiusaamistapaukseen liittyen. Jos sähköpostiviestien kohteena oleva taho 

pyytää saada viestistä tiedon, ei viranomaisella ole välttämättä pätevää syytä kieltäytyä viestin 

antamisesta, vaikka lopputulos saattaa olla kaikkien osapuolten kannalta kiusallinen.  

 

Julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät lain 5 §:n 3 ja 4 momentin mukaisesti 

viranomaisen tehtäviin liittymättömät asiakirjat, viranhaltijan omat muistiinpanot, 

viranomaisen sisäistä käyttöä varten hankitut asiakirjat, yksityiselle suoritettavaan 

toimeksiantoon liittyvät asiakirjat, löytötavarana viranomaisen hallussa olevat asiakirjat sekä 

sisäiset neuvottelu- ja muut vastaavat asiakirjat. Poikkeuksellisesti nämäkin asiakirjat voivat 

tulla julkisuuslain soveltamisalaan, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne 

arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon. 

 

2.4.2.2 Ajallinen soveltamisala 

 

Julkisuuslain 6-8 §:ssä säädetään, milloin lain soveltamisalan piiriin kuuluvat asiakirjat 

tulevat julkisiksi. Ennen tätä ajankohtaa asiakirja on ei-julkinen, jolloin tiedon antaminen 

asiakirjasta riippuu viranomaisen harkinnasta
71

. Harkinnanvaraisesti julkisesta asiakirjasta 

voidaan antaa tieto sivulliselle, vaikka tiedonsaantioikeus ei ole tässä vaiheessa ehdoton. Jos 

                                                        
68 Mäenpää 2008, s. 55. 
69 KHO 12.4.2006/883. 
70 Ks. KHO 18.1.2009 T 121. 
71 Mäenpää 2008, s. 101. 
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viranomainen kieltäytyy tiedon antamisesta, täytyy sille olla asialliset perusteet. Mikään 

asiakirja ei voi jäädä pysyvästi harkinnanvaraisesti julkiseksi vaan valmisteluasiakirjat tulevat 

julkiseksi viimeistään silloin, kun kyseisen asian käsittely oppilaitoksessa on päättynyt.
72

  

 

Julkisuuslaissa säädetään erikseen viranomaisen laatiman ja viranomaiselle toimitetun 

asiakirjan julkiseksi tulosta. Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tulosta säädetään 

julkisuuslain 6 §:ssä. Viranomaisen laatimana asiakirjana pidetään viranomaisen 

palveluksessa olevien henkilöiden laatimien asiakirjojen lisäksi viranomaisen toimeksiannosta 

laadittuja asiakirjoja. Toimeksiannosta laadittuja asiakirjoja ovat esimerkiksi 

konsulttitoimiston laatimat selvitykset, jotka viranomaisen on tilannut omaan käyttöönsä
73

. 

 

Julkisuuslain 6 §:ssä on 9-kohtainen lista, jossa säännelty eri asiakirjatyyppien julkiseksi 

tuloa. Esimerkiksi diaarin merkintä on julkinen, kun se on tehty. Viranomaisen esitys, ehdotus 

ja aloite ovat julkisia, kun kyseinen asiakirja on allekirjoitettu. Toimielimen pöytäkirja 

puolestaan on julkinen, kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu. 

 

Viranomaiselle asian käsittelyä varten toimitetut asiakirjat tulevat julkisiksi julkisuuslain 7 

§:n mukaisesti lähtökohtaisesti silloin, kun viranomainen on sen saanut. Poikkeuksena 

pääsäännöstä voidaan mainita viranomaiselle toimitetut hankinta-, urakka- ja muut vastaavat 

tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty.  Viranomaisen katsotaan 

saaneen asiakirjan, kun sen sisältö on viranomaisen käytettävissä, eli asiakirjan toimittaminen 

viranomaisen toimitiloihin ei ole ratkaiseva julkiseksi tulon kannalta, koska saatetaan 

edellyttää, että asiakirja kirjataan saapuneeksi. Sähköpostiviesti puolestaan katsotaan 

saapuneeksi, kun viranomainen on voinut selvittää viestin sisällön.
74

  

 

Julkisuuslain soveltamisalan piiriin kuuluvasta asiakirjasta tulee julkinen viimeistään, kun 

asian käsittely viranomaisessa on päättynyt. Salassa pidettäviä tiedot eivät tule tällöinkään 

julkisiksi. 

 

Viranomainen on tehtäviään hoitaessaan velvollinen huolehtimaan siitä, ettei tietojen saamista 

viranomaisen toiminnasta rajoiteta ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta, eikä enempää 

                                                        
72 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 17. 
73 Ahvenainen - Räty 1999, s. 51. 
74 Mäenpää 2008, s. 112–113. 
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kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista. Tiedon pyytäjiä tulee kohdella tasapuolisesti 

huomioon ottaen julkisuuslain 11 §:ssä säädetty asianosaisen laajempi tiedonsaantioikeus. 

 

2.4.3 Salassapito 

 

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden julkisuutta ole laissa erikseen rajoitettu. 

Viranomainen ei voi näin ollen oman harkintansa perusteella tehdä päätöstä asiakirjan 

salassapidosta, ellei päätökselle saada tukea voimassa olevasta laista. Julkisuuslain mukainen 

salassapito käsittää asiakirjasalaisuuden, vaitiolovelvollisuuden sekä salassa pidettävien 

tietojen hyväksikäyttökiellon. Julkisuuslain 22 §:n mukaan salassa pidettävää asiakirjaa ei saa 

näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai 

muullakaan tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. Viranomaistoiminnassa saatuja 

salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.  

 

Julkisuuslaki noudattaa viranomaisen erillisyyden periaatetta, jonka mukaan kukin 

viranomainen ja sen erilliset yksiköt ovat sivullisia suhteessa toisiinsa. Viranomaisella ei ole 

oikeutta saada tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta, ellei siihen ole julkisuuslain 29 §:ssä 

määriteltyä perustetta.
75

 Oppilaitoksissa viranomaisten erillisyys korostuu, sillä 

oppilashuollosta ja opinnoista vastaavat kunnassa eri viranomaiset. Tietojenvaihdosta ja 

salassapidosta on erilliset säännökset perusopetuslain 40 ja 41 §:ssä ja niitä käsitellään tässä 

tutkielmassa myöhemmin. 

 

Salassapitoperusteet on lueteltu julkisuuslain 24 §:n 32-kohtaisessa listassa. 

Salassapitointressit voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään sen mukaan, mitä etua niillä 

pyritään suojaamaan. Yksityistä intressiä suojaavat yksityiselämän ja yksityisyyden suoja. 

Yleistä etua suojaavia salassapitoperusteita ovat rikosten ehkäiseminen sekä turvallisuuden 

ylläpitäminen. Julkisyhteisön omaa intressiä suojataan mm. silloin, kun julkisyhteisö on 

oikeusriidan osapuolena ja asiakirjat ovat tällöin salassa pidättäviä. Aina ei voida selkeästi 

erottaa, mitä etua tietyllä perusteella pyritään suojaamaan vaan ne voivat suojata 

samanaikaisesti useampaa etua.
76

 

 

                                                        
75 Mäenpää 2008, s. 46 ja 80. 
76 Mäenpää 2008, s. 284–285. 
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Asiakirjan salassapito voi olla tapauksesta riippuen ehdotonta, mutta useimmiten salassapito 

määräytyy sen mukaan, aiheutuuko tiedon antamisesta vahinkoa. Julkisuuslain 17 §:n 2 

momentin mukaisesti salassapito voidaan eräissä tapauksissa arvioida 

vahinkoedellytyslausekkeen mukaan. Ehdottomasti salassa pidettäviä ovat henkilön 

terveydentilatiedot sekä tieto oppilaan henkilökohtaisista oloista. Ehdollinen salassapito 

voidaan jakaa kahteen ryhmään: 1) julkisuusolettamaan ja 2) salassapito-olettamaan 

perustuvat salassapitosäännökset. Ehdollisen salassapidon ollessa kysymyksessä 

viranomainen joutuu harkitsemaan, minkälaisia vaikutuksia tiedon antamisesta sivulliselle voi 

seurata. Tässä tapauksessa yksityishenkilö ja sivullisen asemassa oleva viranomainen voivat 

saada erilaiset vastaukset tietopyyntöihinsä, sillä samaa haittaa ei välttämättä synny, jos tieto 

annetaan toiselle viranomaiselle sen sijaan, että  tieto asiakirjasta annettaisiin 

yksityishenkilölle.
77

  

 

Julkisuusolettamaan perustuva salassapito tarkoittaa, että asiakirja on julkinen, ellei 

viranomainen arvioi, että tiedon antaminen yksittäisessä tapauksessa vaarantaisi suojeltavan 

edun. Tällaisia ovat esimerkiksi pääsykoetehtävät, joissa käytetään vuosittain samoja 

tehtäväpankin tehtäviä eikä saman tehtävän käyttäminen olisi enää tarkoituksenmukaista, kun 

se on kerran julkaistu. Salassapito-olettamalla puolestaan tarkoitetaan sitä, että asiakirja on 

lähtökohtaisesti salassa pidettävä, mutta siitä voidaan poiketa, jos tiedon antaminen ei aiheuta 

vahinkoa suojattavalle salassapitointressille.
78

 Esimerkiksi oppilaitoksen 

turvallisuusjärjestelyt ovat yleensä salassapito-olettaman piirissä. 

  

Salassapidosta voidaan poiketa, jos laissa on niin säädetty. Esimerkiksi lastensuojelulain 

(417/2007) 25 §:n mukaan opetustoimen palveluksessa olevalla on velvollisuus tehdä 

lastensuojeluilmoitus salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle 

toimielimelle, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon 

tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun 

tarpeen selvittämistä. Julkisuuslain 26 §:n 1 momentin perusteella viranomainen voi myös 

asianosaisen suostumuksen saatuaan antaa tiedon salassa pidettävästä tiedosta. Kyseisessä 

lainkohdassa ei ole säädetty tarkemmin suostumuksen muodosta, mutta esitöissä on kuitenkin 

lähdetty siitä, että suostumuksen on oltava riittävän nimenomainen ja yleensä kirjallinen
79

.  

                                                        
77 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 35. 
78 Mäenpää 2008, s. 352–353. 
79 HE 20/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 26 §. 
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Salassapito ei kestä ikuisesti vaan lakkaa julkisuuslain 31 §:ssä säädettyjen määräaikojen 

mukaisesti. Salassapitoaika voi vaihdella 25 vuodesta 100 vuoteen asiakirjan luonteesta 

riippuen. 

 

2.4.4 Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

 

Julkisuuslain 11 §:n mukaisesti asianosaisella
80

 on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai 

käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on 

voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Toisin sanoen asianosaisella on oikeus saada tieto 

sekä harkinnanvaraisesti julkisesta että salassa pidettävästä asiakirjasta. Asianosaisjulkisuus 

lieventää julkisuuden rajoituksia yhden tahon osalta merkitsemättä kuitenkaan täyttä 

yleisöjulkisuutta
81

. Asianosaisen parempaan tiedonsaantioikeuteen vaaditaan todellinen 

asianosaisasema. Esimerkiksi epäpätevällä työnhakijalla ei ole tiedonsaantioikeutta muiden 

hakijoiden hakemusasiakirjoihin.  

 

Asianosaisen tietojensaantioikeutta on rajoitettu eräissä tapauksissa ja samat julkisuuslain 11 

§:n 2 momentissa säädetyt rajoitusperusteet koskevat myös henkilön oikeutta saada itseään 

koskeva tieto. Asianosaisella ja henkilöllä itsellään ei ole tiedonsaantioikeutta silloin, jos 

tiedon antaminen on vastoin lapsen tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua taikka erittäin 

tärkeää yleistä etua. Esimerkiksi lapsen oikeutta omaa terveydentilaansa koskeviin tietoihin 

voidaan rajoittaa, jos tiedon kertominen olisi vastoin lapsen etua.  

 

Hallintolain 14 §:n mukaan lapsella on oikeus saada tieto asianosaisasemansa perusteella vain 

niissä tilanteissa, joissa hänellä on oikeus käyttää itsenäisesti puhevaltaa tai yhdessä laillisen 

edustajansa, yleensä vanhempansa kanssa. 15 vuotta täyttäneellä on rinnakkainen puhevalta 

huoltajiensa kanssa. Oikeuksista säädetään hallintolaissa ja oikeudenkäymiskaaressa. Jos lapsi 

asianosaisasemansa perusteella pyytää tietoa, on kuultava hänen laillista edustajaansa, ellei 

tämän tiedonsaantioikeutta olla rajoitettu jollakin julkisuuslain 11 §:n 2 momentin perusteella. 

On huomioitava, että lapsen ja edustajan tiedonsaanti saattaa olla rajoitettu eri tavoin. 

                                                        
80 Hallintolain 11 §:n mukaan: "Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta 
asia koskee". 
81 Mäenpää 2008, s. 140. 
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2.4.5 Oikeus saada itseään koskeva tieto 

 

Julkisuuslain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen 

asiakirjaan sisältyvistä tiedoista, jollei tätä tiedonsaantioikeutta ole jollain laista ilmenevällä 

perusteella rajoitettu. Oikeus koskee kaikkia luonnollisia henkilöitä, joten myös alaikäisellä 

on lähtökohtaisesti oikeus saada itseään koskeva tieto. Oikeus voidaan johtaa mainitun 

lainkohdan sanamuodosta, jonka mukaan tiedonsaantioikeus kuuluu kaikille.
82

  

 

Kuvio 1: Julkisuuslain tiedonsaantioikeudet voidaan kuvata tikkatauluna. Kuntaliitto 2012. 

 

Verrattuna asianosaisen tiedonsaantioikeuteen oikeus itseään koskeviin tietoihin on kuitenkin 

suppeampi, koska sen kohteena on vain tieto henkilöstä itsestään. Jos viranomaisen 

asiakirjoihin sisältyy toista henkilöä koskevia salassa pidettäviä tietoja, ne tulee peittää, jos 

tiedon antaminen niistä on vastoin toisen erittäin tärkeää yksityistä etua. Toisaalta itseään 

koskevan tiedon saaminen ei edellytä, että tiedolla olisi ollut vaikutusta asian käsittelyyn, 

joten siinä mielessä voidaan ajatella, että oikeus saada itseään koskeva tieto olisi 

asianosaisjulkisuutta laajempi oikeus.
83

  Kuviossa 1 oikeus saada itseään koskeva tieto 

sijoittuisi toiseksi sisimpään kehään. 

 

                                                        
82 Jäntti 2003, s. 65. 
83 Mäenpää 2008, s.162–163. 
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2.4.6 Huoltajan tiedonsaantioikeus  

 

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 3 §:ssä säädetään, että lapsen 

huoltajia ovat lapsen vanhemmat tai ne henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Lapsen 

huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta 

koskevat päätökset tarkoituksenaan turvata lapsen kehitys ja hyvinvointi.
84

 Tämä antaa 

vanhemmille valtuuden saada päätöstensä tueksi tietoa. 

 

Lähtökohtaisesti huoltaja tai muu laillinen edustaja käyttää lapsen puhevaltaa tätä koskevissa 

asioissa. Alle 15- vuotiaan lapsen puhevallan käyttöä palvelevat tiedot onkin annettava 

lähtökohtaisesti alaikäisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Potilaslain 9 §:n 2 

momentissa on kuitenkin rajoitus huoltajiensa tiedonsaantioikeuteen. Sen mukaan alaikäisellä 

potilaalla on mahdollisuus kieltää tietojensa luovuttaminen vanhemmilleen, jos hän ikäänsä ja 

kehitystasoonsa nähden pystyy päättämään itse hoidostaan.  Samankaltainen kielto-oikeus on 

sosiaalihuollon asiakaslain 11 §:n 3 momentissa.  Kielto-oikeuden käyttämiselle ei siis ole 

kummassakaan laissa säädetty tarkkaa ikärajaa vaan edellytykset arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Lapsen tulee joka tapauksessa olla riittävän kehittynyt ymmärtääkseen kiellon tarpeen ja 

merkityksen.
85

 Jos vanhempi tai muu huoltaja käyttää asianosaisaseman perusteella lapsen 

puhevaltaa yksin tai rinnan vajaavaltaisen kanssa, ei tällaisella kiellolla ole juurikaan 

käytännön merkitystä
86

.  

 

Jos vanhemmat ovat yhdessä lapsen huoltajia, tietojen saaminen ei edellytä huoltajien yhteistä 

päätöstä, vaan molemmilla vanhemmilla on itsenäinen oikeus saada lastaan koskevia tietoja, 

ellei ole jotain lakiin tai lapsen kielto-oikeuteen perustuvaa syytä kieltäytyä antamasta 

pyydettyjä tietoja. Sama oikeus huoltajalla on myös julkisuuslain 11 §:n asianosaisaseman 

perusteella, ellei ole jotakin lakiin perustuvaa epäämisperustetta. Lapsen huoltajia kysytään 

oppivelvollisuuden alkaessa perustietolomakkeella, mutta ne on merkitty myös 

väestötietojärjestelmään. Oppilaitoksissa toimitaan näiden tietojen perusteella, ellei muuta 

ilmoiteta.  

 

                                                        
84 Räty 2010, s. 1208. 
85 Räty 2007, s. 127. 
86 Jäntti 2003, s. 68. 
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Perusopetusasetuksen 10 §:n 1 momentissa säädetään, että oppilaan opintojen edistymisestä 

sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä on annettava riittävän usein tietoa oppilaalle 

ja hänen huoltajalleen. Tietojen antamisesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.  

Samoin perusopetusasetuksen 13 §:n 2 momentin mukaan oppilaalla ja tämän huoltajalla on 

oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin. 

Perusopetusta koskevassa lainsäädännössä huoltajien tiedonsaantioikeus on nimenomainen, 

koska oppivelvollisuus koskee vain alle 16-vuotiaita. 

 

Pääsääntöisesti huoltajilla on laaja oikeus lastaan koskeviin tietoihin ja tätä oikeutta voidaan 

rajoittaa lähinnä vain vetoamalla yksityiseen etuun, joka näissä tilanteissa yleensä koskee 

lapsen etua. Poikkeustapauksissa voi tulla kyseeseen myös lapsen oikeus kieltää tietojen 

luovuttaminen. 

 

2.4.7 Toisen viranomaisen tiedonsaantioikeus 

 

Julkisuuslaki perustuu viranomaisten erillisyyden periaatteeseen, joka tarkoittaa että 

viranomaiset ovat suhteessa toisiinsa sivullisia. Julkisesta asiakirjasta on oikeus jokaisella 

viranomaisellakin saada tieto, mutta salassapitoperusteet rajoittavat viranomaisten 

tiedonsaantia periaatteessa yhtä laajasti kuin yksityishenkilön tiedonsaantia. 

Viranomaistoiminnassa ei ole olemassa minkäänlaista yleisäännöstä, joka oikeuttaisi 

viranomaisen saamaan automaattisesti tietoja toisilta viranomaisilta asiakirjoista tai tiedoista, 

jotka ovat salassa pidettäviä.
87

 Kuviossa 1 viranomaisen tiedonsaantioikeus sijoittuu 

lähtökohtaisesti uloimmalle kehälle, josta voidaan poiketa jäljempänä esitetyin poikkeuksin.  

 

Jotta viranomaisten välinen yhteistyö olisi mahdollista, on julkisuuslain 29 §:ssä säädetty 

periaatteet, joiden perusteella viranomaiset voivat saada myös salassa pidettäviä tietoja. 

Ensinnäkin salassa pidettävän tiedon voi antaa, jos tiedonsaantioikeudesta on säädetty laissa 

tai toiseksi, jos asianosainen antaa suostumuksensa luovuttaa häntä koskevia tietoja toiselle 

viranomaiselle. Perusteet ovat samat kuin yleiset perusteet salassa pidettävän asiakirjan 

antamiseen eivätkä viranomaisten väliset suhteet eroa tässä viranomaisen ja yksityisen 

välisistä suhteista.  Asiakirjan antaminen toiselle viranomaiselle on myös mahdollista, jos se 

on tarpeen oikeusturvamenettelyssä tai valvonta- tai tarkastustehtävän suorittamiseksi. 

                                                        
87 Mäenpää 2008, s. 184. 
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Salassapitointresseillä saattaa näissä tapauksissa olla jonkin verran heikompi suoja suhteessa 

toisiin viranomaisiin kuin yksityisiin tahoihin. Oikeusturvamenettelyyn ja valvonta- ja 

tarkastustehtäviin liittyvää heikompaa salassapitoa tasapainottaa virkamiesten erityinen 

virkavastuu salassapitovelvoitteiden noudattamisesta ja tiedon säilyminen edelleen 

viranomaisen hallussa. Tiedonvaihdon tulee kuitenkin olla perusteltua, ja viranomaisella tulee 

olla oikeus saada kansalaisista vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä viranomaiselle 

annetun tehtävän toteuttamiseksi.
88

  

 

Lisäksi julkisuuslain 29 §:n 3 momentin mukaan viranomainen voi avata toiselle 

viranomaiselle teknisen käyttöyhteyden henkilörekisterinsä sellaisiin tietoihin, jotka toisen 

viranomaisen on laissa erikseen säädetyn velvollisuuden mukaan otettava päätöksenteossaan 

huomioon. Jos henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi, käyttöyhteyden avulla saa hakea 

tietoja vain henkilöistä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa, jollei salassa pidettävien 

tietojen luovuttamisesta erikseen nimenomaisesti säädetä toisin. Tällaisia tietoja ovat 

esimerkiksi etuuksien myöntämisen perusteita koskevat tiedot. Jos henkilörekisterin tieto on 

salassa pidettävä, tietoa saa hakea vain henkilöistä, jotka ovat antaneet siihen 

suostumuksensa. 

 

Oppilaitoksen osalta viranomaisten välistä tietojenvaihtoa säännellään erityislaeissa, kuten 

perusopetuslaissa ja potilaslaissa. Perusopetuslain tietojen käsittelyä koskevia lainkohtia 

käsitellään myöhemmin.  

 

2.4.8 Tiedonsaanti kunnan hallinnossa 

 

Koska opetustoimi on osa kunnan hallintoa, on syytä käsitellä erikseen, kuinka 

tiedonsaantioikeudet määräytyvät kunnallishallinnossa. Kunnan hallinnossa 

tiedonsaantioikeudet määräytyvät pääosin julkisuuslain mukaan, mutta luottamushenkilöiden 

ja eräiden muiden tahojen tietojensaantioikeudesta on säädetty kuntalaissa. 

Tiedonsaantioikeudet poikkeavat hieman toisistaan riippuen siitä, onko kysymyksessä 

luottamushenkilö, tarkastuslautakunnan jäsen vai kunnanjohtaja.  

 

                                                        
88 Mäenpää 2008, s. 185–186. 
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Kuntalain 43 §:n mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja 

ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita luottamushenkilö toimessaan pitää tarpeellisena, jollei 

salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Säännöksellä varmistetaan 

luottamushenkilön oikeus saada toimensa hoitamisessa tarpeelliset tiedot. Luottamushenkilön 

tietojensaantioikeus on julkisuuslaissa jokaiselle säädettyä oikeutta laajempi.  

 

Luottamushenkilöllä tarkoitetaan lautakunnan jäseniä, kunnanvaltuutettuja sekä 

kunnanhallituksen jäseniä. Valtuutettujen ja hallituksen jäsenten luottamustoimen hoitaminen 

ei rajoitu tietylle tehtäväalueelle ja siksi valtuutetuilla ja kunnanhallituksen jäsenillä on oikeus 

saada tietoja kaikilta kunnan viranomaisilta. Kunnanjohtajan tiedonsaantioikeus on 

laajuudeltaan verrattavissa luottamushenkilön tiedonsaantioikeuteen
89

.  Lautakunnan ja muun 

vastaavan toimielimen jäsenet vastaavat yleensä vain tietystä toimialasta ja siksi 

tietojensaantioikeus rajoittuu toimielimen alaiseen hallintoon ja toimielimen käsiteltäväksi 

kuuluviin asioihin
90

. 

 

Luottamushenkilön tietojensaantioikeus ulottuu julkisten tietojen lisäksi niihin tietoihin, jotka 

eivät vielä ole tulleet julkisiksi. Salassapitosäännökset rajoittavat kuitenkin 

tietojensaantioikeutta. Jotta toimielin pystyisi tekemään luotettavasti päätöksiä, on 

toimielimen jäsenellä oikeus niihin myös sellaisiin salassa pidettäviin tietoihin, jotka kuuluvat 

hänen varsinaisten tehtäviensä hoitamiseen ja joita tarvitaan päätöksenteon perusteena 

toimielimen käsiteltävänä olevassa asiassa. Yksittäisellä toimielimen jäsenellä ei ole oikeutta 

saada muissa tilanteissa salassa pidettäviä tietoja.
91

 Kunnan johtosääntö ratkaisee, kuinka 

tarkkoja tietoja esimerkiksi lautakunnalle annetaan yksittäisen oppilaan asioista. Jos 

lautakunnan päätettäväksi on jätetty yksittäistä oppilasta koskevia asioita, on mahdollista, että 

lautakunnan käsiteltäväksi tulee myös kyseisen oppilaan terveydentilaan liittyviä tietoja tai 

muita salassa pidettäviä tietoja. Tällöin asiat käsitellään lautakunnassa niin sanotulla B-

listalla, joka ei ole julkinen asian käsittelynkään jälkeen, kuten tavallinen esityslista. 

 

Tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on kuntalain 74 §:n mukaan salassapitoa koskevien 

säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, 

joita tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja pitää tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi. 

                                                        
89 Mäenpää 2008, s. 194. 
90 Paavilainen 2010, s. 9-10. 
91 Ahvenainen-Räty 1999, s. 181. 
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Tiedonsaantioikeus on nimenomaan tarkastuslautakunnalla toimielimenä, ei siis yksittäisellä 

tarkastuslautakunnan jäsenellä. Kunnan tilintarkastajalla on tarkastuslautakuntaa vastaava 

tiedonsaantioikeus. 

 

2.4.9 Tiedon saaminen asiakirjasta 

 

Julkisuusperiaatteen mukaisesti jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta eikä 

tiedon pyytäjän tarvitse erikseen perustella pyyntöä eikä ilmaista henkilöllisyyttään. 

Tietopyyntö on kuitenkin yksilöitävä riittävällä tarkkuudella, että viranomainen voi selvittää, 

mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Siinä tapauksessa, että asiakirjapyyntö koskee 

salassa pidettävää asiakirjaa, harkinnanvaraisesti julkista asiakirjaa tai tietoja pyydetään 

viranomaisen henkilörekisteristä, tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä 

luovuttamisen edellytyksen kannalta  muut tarpeelliset tiedot.
92

  

 

Julkisuuslain 14 §:n 4 momentin mukaan asiakirjapyyntö on käsiteltävä viivytyksettä ja tieto 

julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden 

viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos 

pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai asian käsittely ja ratkaisu vaativat tavanomaista 

suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään 

kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. 

 

Julkisuuslain 16 §:ssä säädetään tiedonantamistavoista. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on 

annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai 

asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta 

haittaa virkatoiminnalle. Asiakirjassa oleva tieto voidaan kertoa suullisesti tai sitten asiakirjan 

voi antaa nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi. Asiakirja voidaan myös kopioida 

tai tulostaa ja luovuttaa pyytäjälle sellaisena. Viranomaisen ratkaisuista automaattisen 

tietojenkäsittelyn avulla ylläpidetyn rekisterin julkisista tiedoista on oikeus saada kopio 

teknisenä tallenteena tai muutoin sähköisessä muodossa. Tiedon antaminen sähköisessä 

muodossa muusta viranomaisen julkisesta asiakirjasta on viranomaisen harkinnassa. Tietojen 

antamista harkittaessa on arvioitavat muun muassa se, mihin tietoja on tarkoitus käyttää ja 

                                                        
92 Ahvenainen-Räty 1999, s.86. 
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onko käyttötarkoitus linjassa julkisuuslain tarkoituksen kanssa
93

. Suullisen tiedon antaminen 

ja asiakirjan antaminen paikan päällä nähtäväksi ja jäljennettäväksi on maksutonta. Muilla 

tavoilla tiedon antamisesta voidaan periä maksu, joka vastaa omakustannushintaa. 

 

Julkisuuslain 14 §:n mukaisesti tiedon antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa 

asiakirja on. Sama asiakirja saattaa olla usealla viranomaisella ja tieto voidaan pyytää miltä 

tahansa niistä. Kunnan koulutoimessa tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se henkilö, jolle 

tehtävä on johtosäännössä tai muuten määrätty. Jos tällaista määräystä ei ole annettu, tiedon 

antaa se henkilö, jolle tiedon antaminen kuuluu hänen asemansa tai tehtävänsä vuoksi
94

. 

 

Jos pyydettyjä tietoja ei anneta, niiden pyytäjälle on ilmoitettava kieltäytymisen syy ja 

annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi.  

 

2.5 Tiedon antaminen viranomaisen henkilörekisteristä  

 

Julkisuuslaki sääntelee viranomaisten ylläpitämiin henkilörekistereihin sisältyvien 

henkilötietojen julkisuutta ja salassapitoa sekä rekisterin tietojen antamista ja luovuttamista 

henkilötietolain 8 §:n 4 momentin mukaisesti. Perusteluna julkisuuslain soveltamiselle on, 

että julkisuusperiaatteen tulee ulottua myös julkishallinnon rekistereihin mukaan lukien 

henkilötietoja sisältävät rekisterit. On myös katsottu, että julkisuuslaissa on riittävästi 

huomioitu yksityisyyden suojan kannalta välttämättömät henkilötietojen luovuttamisen 

rajoitukset.
95

  

 

Kuviossa 1 on kuvattu henkilötietolain ja julkisuuslain keskinäistä suhdetta annettaessa tietoja 

viranomaisen henkilörekisteristä. Sekä viranomaisen että tiedon pyytäjän muuta 

henkilötietojen käsittelyä säännellään henkilötietolaissa, ellei pyytäjän toiminta rajaudu 

henkilötietolain soveltamisalan ulkopuolelle. 

 

                                                        
93 HE 30/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 16 §. 
94 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 41. 
95 HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 8 §. 
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Kuvio 2: Tiedon luovuttamiseen viranomaisen henkilörekisteristä sovelletaan julkisuuslakia, 
tietojen muusta käsittelystä säännellään henkilötietolaissa.  

 

Viranomaisen henkilörekisterit eivät ole salassa pidettäviä pelkästään sillä perusteella, että ne 

ovat henkilörekistereitä. Viranomaisen henkilörekisteristä voidaan antaa tieto, ellei tieto tai 

koko rekisteri ole salassa pidettävä. Poikkeuksellisesti eräitä rekistereitä on säädetty lain 

tasoisella erityissäännöksellä salassa pidettäviksi, kuten poliisin ja muiden 

esitutkintaviranomaisten eräät rekisterit. Henkilötietoihin sovellettavia salassapitoperusteita 

määrittelevät lähinnä yksityisyyden suojaa koskevat salassapitosäännökset. Yksittäiset 

henkilötiedot voivat kuitenkin olla yksityisyyden suojan alaan kuuluvina salassa pidettäviä. 
96

 

 

Julkinen tieto viranomaisen henkilörekisteristä voidaan antaa julkisuuslain 16 §:n 1 momentin 

mukaan suullisesti tai asiakirja voidaan antaa viranomaisen luona nähtäväksi ja 

jäljennettäväksi. Henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen sekä sähköisessä muodossa 

olevien tietojen antaminen määräytyy julkisuuslain 16 §:n 3 momentin erityissäännöksen 

mukaan, jolloin luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan 

oltava oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Jos luovutuksensaajalla on oikeus 

tietojen käsittelyyn, viranomainen saa siis antaa pyydetyt tiedot myös kopiona, tulosteena tai 

sähköisessä muodossa. Velvollisuutta tietojen antamiseen tällä tavalla ei lain sanamuodon 

mukaan ole.  Henkilötunnuksen saa luovuttaa rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla 

suostumuksella tai, jos käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnuksen saa eräin 

edellytyksin luovuttaa, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää.
97

  

                                                        
96 Mäenpää 2008, s. 224. 
97 Mäenpää 2008, s. 225–226. 
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2.6 Perusopetuslaki 

2.6.1 Lainmuutos 2010 

 

Perusopetuslaissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta, esiopetuksesta, 

lisäopetuksesta, perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja 

iltapäivätoiminnasta. Perusopetuslakia päätettiin muuttaa vuonna 2010 muun muassa siten, 

että lain 40 ja 41 §:in otettiin tarkemmat määräykset henkilötietojen salassapidosta ja 

käsittelystä sekä tietojensaantioikeudesta.   

 

Opetustoimessa oli koettu ongelmalliseksi erityisesti oppilashuollon yhteistyö eri 

hallinnonalojen kesken, koska yleislakien lisäksi sovellettavaksi tuli eri alojen 

erityslainsäädäntöä. Käytännössä ongelmana oli epätietoisuus velvollisuudesta luovuttaa 

salassa pidettäviä tietoja ja oikeudesta saada niitä, sillä kukin ammattikunta tuntee omat 

henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöksensä, mutta toisen hallinnonalan tai 

ammattikunnan säännökset ovat vähemmän tunnettuja. Näin ollen tietojenvaihto kangerteli, 

koska varmuuden vuoksi toimittiin yksityisyyden suojaa korostaen. Tämä osaltaan hankaloitti 

ja hidasti lasta koskevaa päätöksentekoa. 
98

 

 

Lainmuutoksen tavoitteeksi asetettiin oppilashuollon osalta yksittäistä oppilasta koskevien 

asioiden käsittelyn sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisen edellytysten 

selkiyttäminen. Lähtökohdaksi haluttiin salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen oppilaan 

huoltajan suostumus. Sillä haluttiin turvata asian käsittelyn avoimuus oppilaan huoltajan 

näkökulmasta sekä selkiyttää oppilaan ja hänen huoltajansa itsemääräämisoikeutta oppilasta 

koskevissa asioissa. Sivullisille tietojen luovuttaminen ilman suostumusta on mahdollista vain 

laissa säädetyin edellytyksin. 
99

 

 

Ennen lainmuutosta esimerkiksi koulun henkilöstöä koskeva salassapitosäännös perustui 

voimassa olleen perusopetuslain 40 §:n 1 momenttiin. Kouluterveydenhuollon 

ammattihenkilöitä koskevat salassapitosäännökset olivat sekä terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetussa laissa että potilaslaissa. Koulupsykologiin terveydenhuollon 

ammattihenkilönä sovellettavaksi tuli potilaslaki. Koulukuraattorien ja psykologien osalta 

                                                        
98 HE 109/2009, Nykytilan arviointi. 
99 HE 109/2009, Yhteiskunnalliset vaikutukset. 
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sovellettava laki, sekä näin ollen myös salassapitosäännösten ja tiedonsaantioikeuksien laatu, 

vaihteli sen mukaan, olivatko henkilöt sosiaalitoimen vai muiden hallintokuntien 

palveluksessa. Lastensuojelulainsäädännön ja sen esitöiden perusteella oli kuitenkin tulkittu, 

että koulupsykologeilla ja -kuraattoreilla pitäisi olla omat asiakasrekisterinsä, koska heidän 

työnsä liittyy niin läheisesti oppilaitoksen toimintaan.
100

  

  

Sosiaalihuollon asiakaslaki ja potilaslaki korostavat alaikäisen itsemääräämisoikeutta, mutta 

perusopetuslakia valmisteltaessa todettiin, ettei perusopetuslain säännöksissä riittävän 

selkeästi korostettu oppilaan ja hänen huoltajansa itsemääräämisoikeutta. Perusopetuslain 3 

§:ssä tosin säädettiin yleisesti opetukseen liittyen yhteistyöstä kotien kanssa, mutta se 

katsottiin riittämättömäksi itsemääräämisoikeuden kannalta.
101

  

 

2.6.2 Perusopetuslain henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja tietojensaantioikeutta 

koskevat lainkohdat  

 

Kuten edellä on mainittu, perusopetuslaissa henkilötietojen käsittelyä koskevat 

nimenomaisesti 40 ja 41 §:t. Perusopetuslain 40 §:n mukaan: 

 

Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 §:ssä tarkoitetut henkilöt, 

kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua 

suorittavat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan 

saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän 

perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. 

 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on 

oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 

oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle 

viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät 

tiedot. 

 

Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella 

voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää 

myös muilta tahoilta. 

 

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän tämän lain mukaisesti järjestämään opetukseen 

tai toimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä 

viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot 

uudelle opetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen 

järjestäjän pyynnöstä. 

                                                        
100 HE 109/2009, Nykytilan arviointi. 
101 HE 109/2009, Nykytilan arviointi. 
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Perusopetuslain 40 §:n 1 momentissa on säädetty kielto ilmaista luvattomasti sivulliselle 

tietoja, joita on saatu perusopetuslain mukaisia tehtäviä hoidettaessa. Lainvalmisteluvaiheessa 

haluttiin, että myös oppilashuoltoa koskevat asiat kuuluisivat jatkossa säännöksen 

soveltamisalaan. Lainkohdan aikaisemman sanamuodon perusteella salassapitovelvollisuus 

ulottui vain “koulutukseen liittyviin tehtäviin”, jolloin oppilashuollon osalta tilanne oli 

tulkinnanvarainen. Kaikki säännöksessä tarkoitetut henkilökohtaisia oloja ja taloudellista 

asemaa koskevat tiedot, jotka on saatu perusopetuslain mukaisia tehtäviä hoidettaessa, ovat 

salassa pidettäviä tietoja.
102

 Henkilökohtaisiin oloihin liittyvät tiedot tulee käsittää laajasti. 

Esimerkiksi Raatikaisen mukaan oppilasta ei saisi pyytää piirtämään omaa perhettään, koska 

tiedot voitaisiin katsoa henkilökohtaisiin oloihin liittyviksi
103

. 

 

Lähtökohdaksi on otettu, että salassapitovelvollisuuden piirissä on perusopetuslain 37 §:ssä 

mainittu henkilöstö sekä 40 § 1 momentissa mainitut tahot
104

. Salassapitovelvollisuus koskee 

muun muassa opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten, esimerkiksi 

opetuslautakunnan, jäseniä sekä opetusharjoittelijoita. Merkitystä ei ole sillä, mikä on 

palvelussuhteen muoto, vaan säännös koskee yhtä lailla sekä virka- ja työsopimussuhteisia 

että luottamushenkilöitä. On kuitenkin tärkeää huomata, että esimerkiksi ulkopuolisen 

palveluntarjoajan siivoojia säännös ei koske, vaan heidän kanssaan on tehtävä erilliset 

yksityisoikeudelliset salassapitosopimukset. 

 

Salassa pidettävien tietojen luovuttamista ilman asianomaisen henkilön suostumusta haluttiin 

lakia muutettaessa täsmentää, koska aikaisemmin ei säädetty yksityiskohtaisesti niistä 

tilanteista, joissa oppilaan salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa sivullisille ilman 

oppilaan tai hänen huoltajiensa suostumusta.
105

  

 

Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja antaa toisilleen 

oppilasta ja hänen perhettään koskevia salassa pidettäviä tietoja. Henkilön oikeus osallistua 

oppilaan oppilashuoltotyöhön arvioidaan perusopetuslain 31 a §:n 3 momentin perusteella, 

jonka mukaan yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne 

                                                        
102 HE 109/2009, Yksityiskohtaiset perustelut 40 §. 
103 Raatikainen 2001. 
104 37 §: rehtori, opettaja, tuntiopettaja, koulunkäyntiavustaja sekä muu henkilöstö ja 40 § 1 mom: 
kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologi ja opetusharjoittelua suorittava. 
105 HE 109/2009, Nykytilan arviointi. 
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oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat henkilöt, joiden tehtäviin 

oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Yksittäistä oppilasta koskevien asioiden käsittely 

tulee järjestää niin, että asioiden käsittelyyn osallistuvat vain ne, joilla on siihen oikeus. 

Oikeus voi perustua lakiin tai oppilaan huoltajan kirjalliseen suostumukseen. Lakia 

valmisteltaessa sivistysvaliokunnassa ehdotettiin lainkohtaan lisättäväksi, että myös 

lastensuojeluyksikössä sijoitettua lasta hoitava taho voisi antaa kirjallisen suostumuksen, 

mutta se katsottiin lopulta tarpeettomaksi lisäykseksi.
106

  

 

Opettajan oikeus saada oppilaan terveydentilaa koskeva tieto kouluterveydenhuollosta tulee 

arvioida tapauskohtaisesti ja olennaista on se, onko kyseisillä tiedoilla merkitystä oppilaan 

opetuksen järjestämisessä. Sellainen sairaus, joka saattaisi vaarantaa oppilaan oman tai 

muiden turvallisuuden, on opettajan syytä saada tietää turvallisen opetustilanteen 

järjestämiseksi. Opettajan voi olla perusteltua saada tietää esimerkiksi oppilaan diabeteksesta 

tai ruoka-aineallergioista.
107

  

 

Perusopetuslain 40 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon siirron edellytyksenä on opetuksen 

asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. Käytännön opetustoiminnan 

kannalta lain määritelmä on ongelmallinen, koska laissa ei määritellä tarkemmin, mitkä ovat 

opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja. Kysymyksiä aiheuttaa myös se, 

kuinka asianmukainen järjestäminen poikkeaa tavanomaisesta järjestämisestä. Yhtälailla 

käsitykset poikkeavat välttämättömistä tiedoista, koska tiedonhaltija arvioi tapauskohtaisesti 

luovuttaako tietoa vai ei, mutta sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöön kuuluvalla ei 

välttämättä ole käsitystä siitä, minkälainen tieto on välttämätön opetustoimen kannalta. 

Opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto jää kulloisenkin tiedonhaltijan harkintaan, 

mikä on myös julkisuuslain lähtökohtana. Lakia valmisteltaessa oltiin tietoisia määrittelyn 

tulkintaongelmista, mutta katsottiin, ettei tyhjentävää määrittelyä ole mahdollista tehdä, koska 

oppilaan opetuksen kannalta välttämätön tieto vaihtelee yksittäistapauksittain eikä kaikkia 

tilanteita pystytä kuitenkaan ennakoimaan.
108

  

 

                                                        
106 Sivistysvaliokunnan mietintö 4/2010 vp, Leena Rauhalan vastalause. 
107 HE 109/2009, Yksityiskohtaiset perustelut 40 §. 
108 HE 109/2009, Yksityiskohtaiset perustelut 40 §. 



  45 

41 §:ssä vain viimeinen momentti on merkittävä tämän tutkielman kannalta, joten siksi 

käsitellään vain se. Pykälän kolme ensimmäistä momenttia koskee pääasiassa opetuksen 

järjestäjän oikeutta saada ja velvollisuutta antaa tilastotietoja.  41 §:n 4 momentin mukaan: 

 

Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan 

opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, 

muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon 

ammattihenkilöltä. 

 

Jo ennen lainmuutosta sosiaalihuollon asiakaslain 17 §:n mukaan sosiaalihuollon järjestäjä tai 

toteuttaja saattoi antaa ilman asianomaisen suostumusta tarpeen selvittämiseksi tai 

järjestämiseksi välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja tietyin edellytyksin. Uudella 

momentilla haluttiin turvata opetuksen järjestäjälle oikeus saada tiedot tietyissä tilanteissa 

sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajilta riippumatta siitä, onko palveluntuottaja yksityinen 

vai julkinen taho. Tällä tahdottiin estää ongelmat tilanteissa, joissa lapsi on saanut hoitoa 

yksityisen toimijan järjestämässä palvelussa. Aikaisemmin lapsen vanhemmat olivat 

pystyneet estämään aiheellistenkin tietojen vaihdon eri toimijoiden välillä.
109

  Voimassa 

olevan lain mukaan opetuksen järjestäjän tiedonsaantioikeus on paremmin turvattu kuin 

aikaisemmin, 

                                                        
109 HE 109/2009, Yksityiskohtaiset perustelut 41 §. 
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3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY OPPILAITOKSESSA  

3.1 Tietojen kerääminen ja tallettaminen  

3.1.1 Perustiedot oppilaasta 

 

Opetuksen järjestäjä saa perusopetuksen aloittavista oppivelvollisista perustiedot 

väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 29 §:n 

nojalla (661/2009). Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoa täydennetään opetuksen järjestäjän 

laatimilla kysymyslomakkeilla, jotka annetaan huoltajille vastattaviksi. Koska 

oppivelvollisuus on säädetty perustuslaissa, on tärkeää, että opetuksen järjestäjä saa tiedon 

kunnan alueella asuvista oppivelvollisista, jotta resurssit voidaan mitoittaa oikein koulunsa 

aloittavien tarpeet silmällä pitäen. 

 

Lisätietoja oppilaan huoltajilta kysytään useiden eri lomakkeiden kautta. Oppilaitokseen 

ilmoittautumisen yhteydessä täytetään ilmoittautumislomake, jossa kysytään oppilaan nimen 

ja osoitteen lisäksi äidinkieltä ja uskontokuntaa sekä mihin katsomusaineiden opetukseen 

oppilas aikoo osallistua. Huoltajien osalta kysytään yhteystietoja, jotta heidät voidaan 

tavoittaa tarvittaessa. Lääkärintodistusta ei lähtökohtaisesti vaadita, elleivät huoltajat vaadi 

oppilaalle erityisjärjestelyitä terveydentilan perusteella.
110

 Tiedot voidaan katsoa opetuksen 

järjestäjän toiminnan kannalta tarpeellisiksi.  

 

Oppilailla ja hänen vanhemmillaan voi olla henkilökohtaisen tai perheen turvallisuuden 

varmistamiseksi turvakielto, jolloin henkilön yhteystiedot ovat salaisia eikä niitä voida 

lähtökohtaisesti luovuttaa viranomaisillekaan.
111

 Julkisuuslaki ja henkilötietolaki lähtevät 

kuitenkin siitä, että viranomaisella on oikeus saada ja säilyttää sellaisia tietoja, jotka ovat 

tarpeen viranomaisen tehtävien hoitamiseksi. Tällöin yksityishenkilö ei voi pätevästi kieltää 

tarpeellisten tietojen käsittelyä. Henkilö voi vain tarkistaa omat tietonsa ja pyytää korjaamaan 

mahdolliset virheet. Viranomaisen toiminnan kannalta turhat tiedot on poistettava, mutta 

oppilaitoksen ollessa kysymyksessä osoite ja puhelinnumero ovat perusteltuja tietoja myös 

                                                        
110 Vantaan kaupunki, peruskouluun ilmoittautumislomake: 
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/7352
7_531166.pdf. 
111 Wallin - Konstari 2000, s. 163. 
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turvakieltotapauksissa. On kuitenkin huolehdittava siitä, että turvakiellossa olevien 

henkilöiden yhteystietoja käsittelee vain määrätty henkilö eikä koko henkilöstöllä ole pääsyä 

yhteystietoihin. 

 

Kun lapsi on otettu perusopetuslain 28 §:n mukaisesti oppilaaksi, on huoltajien täytettävä 

perustietolomake, jossa perheen henkilökohtaisista oloista kysytään tarkemmin kuin 

ilmoittautumislomakkeessa. Opetuksen järjestäjät laativat itsenäisesti lomakkeensa, joten 

kysyttävät tiedot voivat vaihdella paljonkin riippuen opetuksen järjestäjästä.   

Perustietolomakkeessa saatetaan kysyä yleisten yhteystietojen lisäksi esimerkiksi ovatko 

vanhemmat eronneet tai tarvitseeko oppilas saattajaa esimerkiksi hammaslääkärissä käyntiin. 

Perhetilanne ja huoltajuusjärjestelyt ovat yleensä opetuksen järjestäjän kannalta tarpeellisia 

tietoja, sillä ne vaikuttavat sekä vanhempien tiedonsaantioikeuksiin että lupakäytäntöihin.  

 

Joissakin kunnissa saatetaan vieläkin kysyä vanhempien ammatteja, mutta tätä on vaikea 

perustella opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömäksi tiedoksi. Perustietolomakkeessa 

voi olla kysymyksiä myös oppilaan terveydentilasta, mutta tämä saattaa olla ongelmallista 

lomakkeen tietoja käsiteltäessä, sillä kouluterveydenhuollon henkilöstön ja opettajien 

tiedonsaantioikeudet poikkeavat toisistaan. Näin ollen selvintä olisi kysyä oppilaan 

terveydentilasta erillisellä kyselyllä.
112

  

 

3.1.2 Terveydentilaa koskevat tiedot 

 

Perusopetuksessa aloittavilta oppilailta kysytään yleistietojen lisäksi myös terveydentilaan 

liittyviä tietoja. Kouluterveydenhuollossa työskentelevät tekevät oppilaasta merkintöjä 

erilliseen potilasrekisteriin, johon sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 

potilasasiakirjoista (298/2009). Kouluterveydenhuollon rekisterit kuuluvat osarekistereinä 

terveyskeskuksen potilasrekisteriin, jonka rekisterinpitäjänä toimii terveyskeskus. 

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan tai hänen 

huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Luovuttaminen voi poikkeuksellisesti olla 

                                                        
112 Harjavallan kaupunki, koulutulokkaan perustiedot: https://harjavalta-
fi.directo.fi/@Bin/1832714/Oppilasilmoitus%281%29.pdf. 
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mahdollista myös jonkin erityislain, esimerkiksi perusopetuslain 41 §:n 4 momentin 

nojalla.
113

  

 

Terveydentilatietoja koskevalla lomakkeella kysytään oppilaan tietoja laajemmin kuin 

perustietolomakkeella. Koska oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän 

psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä, 

voidaan laajalla määritelmän turvin kysyä monia asioita
114

. Perusopetuslain ja 

terveydenhuoltolain uudistamisen yhteydessä painotettiin fyysisen terveyden lisäksi terveyden 

sosiaalista ja henkistä puolta, sillä aikaisemmin nämä olivat jääneet vähemmälle 

merkitykselle
115

.  

 

Oppilailta ja heidän huoltajiltaan saatetaan kysyä varsin tarkasti perheen elämäntavoista ja 

ruokailutottumuksista. Tampereen kaupungin kouluterveydenhuollon esitietolomakkeessa 

tiedustellaan esimerkiksi, syökö oppilas aamiaisen ja syödäänkö perheessä lämmin ateria. 

Myös unen määrästä ja laadusta esitetään kysymyksiä, mutta niin myös perheen yhteisestä 

vapaa-ajan vietosta, päihteiden käytöstä sekä oppilaan henkilökohtaisesta suu- ja muusta 

hygieniasta.
116

 

  

Terveydenhuollon osalta vastauksista saa laajan kuvan perheen elintavoista, mutta nähdäkseni 

vain harvoin perusopetuslain 41 §:n 4 momentin perusteella näitä tietoja tulisi antaa 

opetushenkilökunnalle. Tosin opettaja saanee omien havaintojensa kautta tiedon muun 

muassa oppilaan ruokailutottumuksista, unen riittävyydestä sekä oppilaan sosiaalisista 

suhteista, joten viralliselle tietojenvaihdolle ei ole tarvetta ainakaan kaikkien oppilaiden 

osalta.   

 

Perusopetuksen aikana voi tulla tilanteita, joissa terveydentilatietoja on perusteltua kysyä 

opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta. Esimerkiksi opetuksen yhteydessä 

järjestettävät retket voivat olla peruste kysyä oppilaan terveydentilatietoja tarkemmin. 

Periaatteessa voimassa olevan perusopetuslain 41 §:n 4 momentin perusteella näitä tietoja on 

mahdollista saada suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilta, mutta yleensä tietoja 

                                                        
113 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 81. 
114 HE 90/2010, Yksityiskohtaiset perustelut 16 §. 
115 Ks. esim. Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, s. 134. 
116 Tampereen kaupunki, kouluterveydenhuollon esitiedot: 
http://www.tampere.fi/tiedostot/562aeYNQt/kth_esitiedot1lk.pdf. 
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kysytään huoltajilta erillisillä lomakkeilla. Erään tietosuojavaltuutetun ratkaisun mukaan 

leirikouluun osallistuvalta oppilaalta voidaan kysyä sellaisia leirikouluun osallistuvan 

terveyteen liittyviä tietoja, jotka ovat tarpeellisia turvallisen opiskeluympäristön takaamiseksi. 

Oppilasta ja hänen huoltajiaan on kuitenkin informoitava henkilötietolain 24 §:n 

edellyttämällä tavalla etukäteen siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia 

leirikouluun osallistumiseen liittyy, jotta oppilas huoltajineen voi arvioida, mitä tietoja he 

antavat. Olennaista tietojenkäsittelyoikeuden kannalta on, että retki on merkitty oppilaitoksen 

lukuvuosisuunnitelmaan, koska opetuksen käsite kattaa kaikki koulun työaikana toteutettavat 

ja vuosisuunnitelmaan kirjatut leirit, retket, vierailut ja muun vastaavan koulun ulkopuolella 

tapahtuvan toiminnan. Muussa tapauksessa oppilaitoksella ei olisi oikeutta käsitellä kyseisiä 

tietoja.
117

 Vierailuiden jälkeen tarpeettomat tiedot on poistettava. 

 

3.1.3 Oppilashuolto  

 

Oppilashuollosta on säädetty perusopetuslain 31 a §:ssä ja 40 §:n 2 momentissa puolestaan on 

säädetty oppilashuoltotyöhön osallistuvien tietojensaantioikeudesta sekä oikeudesta luovuttaa 

tietoja toisilleen, oppilaan opettajalle sekä opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle 

viranomaiselle. Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, 

fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuoltotyötä 

koordinoidaan ja kehitetään yleensä moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä, vaikka laissa 

ei tällaista toimintamuotoa edellytetä.
118

 

 

Perusopetuslain 31 a §:n 3 momentin mukaan käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa 

asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon 

järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu.  

Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi rehtori, luokanvalvoja ja oppilaan opettaja, 

kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäyntiavustaja, 

koulupsykologi, koulukuraattori ja opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa koululääkäri ja 

lastensuojelun sosiaalityöntekijä
119

. Ratkaisu asian käsittelyyn osallistuvista tulee tehdä 

tapauskohtaisesti. Saman oppilaan eri asioita ei pidä automaattisesti kumuloida yhteen 

käsittelyyn vaan silloinkin on huolehdittava siitä, että käsittelyssä ovat mukana vain lain 

                                                        
117 Tietosuojavaltuutetun ratkaisu 458/44/2006. 
118 HE 205/2002, Nykytila. 
119 Opetusministeriön työryhmän muistio 2002:13, s. 26. 
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tarkoittamat tarpeelliset henkilöt. Oppilaan huoltajan suostumuksella, tai niin kuin laissa 

erikseen säädetään, oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. 

 

Oppilashuoltotyöryhmä käsittelee muun muassa oppimisvaikeuksia, erityisopetuksen tarvetta, 

kiusaamista, työrauhaongelmia oppitunnilla, mielenterveysongelmia, väkivaltatilanteita 

koulussa, luvattomia poissaoloja, varkauksia ja näpistyksiä, tupakointia ja päihteitä sekä 

joissakin tapauksissa myös perheväkivalta. Aiheet vaihtelevat sen mukaan, minkä ikäisistä 

oppilaista on kulloinkin kysymys.
120

 Selvää kuitenkin on, että oppilashuoltotyössä käsitellään 

runsaasti arkaluonteisia henkilötietoja. 

 

Eri sektoreiden välisen yhteistyövelvoitteen on tarkoitus parantaa oppilashuollon toteuttamista 

oppilaiden ja opiskelijoiden edun mukaisesti, mutta oppilashuollon järjestämisen haasteena on 

edelleen sen sijoittuminen kahden hallinnonalan raja-alueelle.
121

 Salassapitoon liittyvien 

kysymyksien tulkinta vaihtelee hieman hallinnonaloittain. Tämän takia oppilashuoltotyössä 

voi syntyä erilaisia näkemyksiä tietosuojasta ja salassapidosta.
122

 Myös asiakirjojen 

säilytysajat ovat erilaiset riippuen siitä, kenen rekisterissä asiakirjat ovat. Koulupsykologin 

asiakirjoihin voi tulla sovellettavaksi joko potilasasiakirja-asetuksen säännökset tai niitä 

voidaan käsitellä perusopetuslain mukaisina oppilashuollon asiakirjoina. Tällöin 

henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä.  

 

Perusopetuslain 31 a §:n 4 momentin mukaan käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa 

asiaa oppilashuoltotyössä on käsittelystä tehtävä pöytäkirja. Tällöin on huolehdittava siitä, 

että salassa pidettävät kirjaukset tehdään niin, että nämä merkinnät ovat tarvittaessa 

eroteltavissa muista. Viime kädessä rehtori vastaa perusopetuslain nojalla oppilashuoltotyön 

asianmukaisesta järjestämisestä.
123

  

 

3.1.4 Päivähoidossa ja esiopetuksessa kerättyjen tietojen luovuttaminen oppilaitokselle 

 

Kunnalla on velvollisuus järjestää esiopetusta kunnan alueella asuville lapsille vuotta ennen 

oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetukseen sovelletaan soveltuvin osin perusopetuslakia. 

                                                        
120 Opetusministeriön työryhmän muistio 2002:13, s. 26–27. 
121 SiVM 18/2002 vp, Yleisperustelut. 
122 Opetusministeriön työryhmän muistio 2002:13, s. 41. 
123 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 79. 
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Esiopetukseen osallistuu 6-vuotiaiden lasten ikäluokasta yli 97 prosenttia, vaikka siihen 

osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Esiopetuspaikka voi olla päivähoitopaikka, koulu tai 

muu soveltuva paikka.
124

   

 

Oppilaista kerätään esiopetuksessa tietoja ensisijaisesti opetustoimen tarpeisiin, mutta 

päivähoidon yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa lapsista kerätään tietoja myös 

päivähoidon tarpeita varten. Koska kysymys on eri tarkoituksiin kerätyistä tiedoista, on ne 

säilytettävä erillään. 
125

 

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 14 §:n mukaan 

“[s]osiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta 

yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä.” Koska päivähoito on sosiaalipalvelu, ovat 

kaikki päivähoidon järjestämisessä saadut tiedot salassa pidettäviä. Sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista annetun lain 16 §:n nojalla tietoja päivähoidosta voidaan luovuttaa 

perusopetukseen vain lapsen huoltajan kirjallisella suostumuksella ja silloinkin vain, jos tiedot 

ovat tarpeellisia perusopetuksen järjestämisessä. Samalla huoltajaa on informoitava, mitä 

tietoja luovutus koskee, kenelle tiedot luovutetaan ja mihin tarkoitukseen tietoja on tarkoitus 

käyttää, jotta huoltaja voi harkita, suostuuko hän tietojen luovuttamiseen vai ei.
126

 

 

On arvioitava tapauskohtaisesti, minkälaisten päivähoitotietojen luovuttaminen on tarpeellista 

perusopetusta järjestävälle taholle. Ilman vanhempien suostumusta päivähoidon 

järjestämisessä kerättyjä salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista annetun lain 17 §:n perusteella perusopetukseen vain 

yksittäistapauksessa. Tällöinkin tavoitteena tietojen luovuttamisessa on kodin ja koulun 

välinen onnistunut yhteistyö.
127

 

 

3.1.5 Oppilastietojen antaminen oppilaan muuttaessa 

 

Perusopetuslakia uudistettaessa haluttiin huomioida tilanteet, joissa oppilas muuttaa 

paikkakunnalta toiselle ja siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti 

                                                        
124 Karvonen 2012, 
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/opeku/opetus/esiopetus/Sivut/default.aspx. 
125 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 64. 
126 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 64. 
127 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 64. 
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järjestämään opetukseen. Aikaisemmin tilanne oli epäselvä tietojensaantioikeuden kannalta, 

koska asiasta ei ollut selkeää säännöstä ja tietojen siirtoon tarvittiin suostumus. Voimassa 

olevan perusopetuslain 40 §:n 4 momentin mukaan aikaisemman opetuksen järjestäjän on 

salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava lapsen opetuksen järjestämisen 

kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa 

myös uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä.
128

  

 

Käytäntö on kuitenkin osoittanut, ettei tämäkään lainkohta ole aivan ongelmaton. 

Kuntajakolain (1698/2009) mukaisissa tilanteissa opetuksen järjestäjän oppilasrekisteri pitäisi 

siirtää kokonaisuudessaan ennen kuin päätös kuntaliitoksesta on tehty. Kuntajakolain 36 §:ä 

koskevan hallituksen esityksen kohdan mukaan kunnan oikeus toimia rekisterinpitäjänä 

siirtyy uudelle kunnalle. Rekisterinpitoon liittyvät toimet voivat alkaa ajallisesti jo ennen 

kunnan lakkaamista, eli ennen kuntajaon muutoksen voimaantuloa.
129

 

 

Tietosuojavaltuutetun tulkinnan mukaan esimerkiksi yhdistyvien kuntien sosiaalitoimen 

asiakasrekisterit voidaan yhdistää valtioneuvoston tai ministeriön kuntajaon muutosta 

koskevan päätöksen jälkeen
130

. Tämä on tarpeen palvelujen järjestämiseksi luotettavasti ilman 

kuntajaon muutoksesta aiheutuvia katkoksia.”
131

 

 

Tietoja ei siis voida siirtää ennen päätöksentekoa kuntaliitoksesta. Perusopetuslain 40 §:n 4 

momentin perusteella henkilötietoja voidaan siirtää vain olemassa olevalle opetuksen 

järjestäjälle. Tämä tarkoittaa, että tiedot voidaan luovuttaa uudelle opetuksen järjestäjälle vain 

siinä tapauksessa, kun kunta sulautuu osaksi toista kuntaa ja uusi opetuksen järjestäjä on jo 

olemassa. Jos taas kaksi kuntaa muodostavat kokonaan uuden kunnan, ei kumpikaan 

yhdistyvistä kunnista ole tämän lainkohdan tarkoittama opetuksen järjestäjä vaan uusi kunta. 

Molemmat vanhat kunnat lakkaavat olemasta opetuksen järjestäjinä. Tällöin oppilastietojen 

luovuttaminen ennen liitospäätöstä on mahdollista vain huoltajien nimenomaisella 

suostumuksella. Tämä viimeinen vaihtoehto saattaa olla melko työläs riippuen oppilaiden 

määrästä ja vanhempien yhteistyöhalukkuudesta. 

 

                                                        
128 HE 109/2009, Yksityiskohtaiset perustelut 40 §. 
129 HE 125/2009, Yksityiskohtaiset perustelut 36 §. 
130 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 21.4.2008. 
131 HE 125/2009, Yksityiskohtaiset perustelut 36 §. 
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3.1.6 Oppilaalle annettava tuki 

 

Oppilaalla on oikeus saada tukea opiskeluunsa, jos hänellä on vaikeuksia oppimisessa. 

Perusopetuslaissa tukimuotoja on useita ja niistä voidaan valita oppilaalle soveltuvin. 

Oppilaalle voidaan antaa lyhytaikaista tukea tai osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen 

ohella. Jos nämä tukimuodot eivät ole riittäviä ja oppilas tarvitsee oppimisessaan tai 

koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava 

tehostettua tukea oppilaalle tehtävän oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostetun tuen 

aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti 

perusopetuslain 31 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa oppilashuoltotyössä. Oppilaalle 

järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Jos tehostettu tuki ei riitä ja oppilas 

tarvitsee pidempikestoista ja laajempaa tukea, voidaan oppilaalle tehdä päätös erityisen tuen 

aloittamisesta.
132

  

 

Erityisen tuen päätöksen tekemisessä noudatetaan hallintolakia ja opetuksen järjestäjän on 

kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa hallintolain 34 §:n mukaisesti sekä hankittava oppilaan 

opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja moniammatillisena 

oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan 

kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tarpeesta, eli pedagoginen 

selvitys. Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai 

lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla.
133

  

 

Tehostetun ja erityisen tuen antamiseen liittyvät asiakirjat sisältävät arkaluonteisia 

henkilötietoja ja ovat näin ollen salassa pidettäviä. Tukitoimet muodostavat oppilasrekisterin 

osarekisterin, ja oppilaitoksessa tulee määritellä ne tahot, joilla on oikeus käsitellä 

osarekisterin tietoja. Siltä osin kun asiakirjoissa on salassa pidettävää aineistoa, on 

käyttöoikeuksien oltava vieläkin rajoitetummat. Esimerkiksi oppilaan erityisen tuen 

järjestämisestä päättävällä taholla on oikeus käsitellä päätöksen tekemiseksi tarpeellisia tietoja 

ja oppilaan opettajilla oppilaan opetuksen järjestämisessä tarvittavia tietoja.
134

 

 

                                                        
132 Opetussuunnitelman perusteet, s. 10–13. 
133 Opetussuunnitelman perusteet, s. 10–13. 
134 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 68–71. 
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Tieto tuen saamisesta on niin ikään pidettävä salassa, vaikka käytännössä oppilaitoksen sisällä 

tietoa on lähes mahdotonta salata, koska luokkatoverit eivät voi olla havaitsematta oppilaan 

saamia tukitoimia.  

 

3.1.7 Tiedot poissaoloista 

 

Opetuksen järjestäjä päättää, miten oppilaitoksessa seurataan poissaoloja, minkälaisia 

merkintöjä niistä tehdään, kenen työtehtäviin kuuluu poissaolomerkintöjen tekeminen ja 

miten poissaoloista ilmoitetaan huoltajille. On myös syytä päättää, säilytetäänkö 

poissaolomerkintöjä sen jälkeen, kun ne on poistettu tietojärjestelmästä ja mihin ne siinä 

tapauksessa siirretään.
135

 Poissaolotiedoilla voi olla merkitystä myöhemmin esimerkiksi 

oppivelvollisuuden suorittamista arvioitaessa. Huoltajille on kerrottava, kuinka 

henkilötietolain 10 ja 24 §:ien mukaisesti, kuinka poissaolotietoja käsitellään. 

 

3.1.8 Kameravalvonta 

 

Kameravalvonta oppilaitoksissa on lisääntynyt viime vuosina. Koska henkilötiedoilla 

tarkoitetaan jollekin alustalle tallennettuja tietoja, sovelletaan henkilötietolakia myös sellaisiin 

videotallenteisiin, joista henkilö on tunnistettavissa. Myös äänitallenne voi edellä mainituin 

edellytyksin olla henkilötieto.
136

 

 

Jos oppilaitoksessa otetaan videovalvonta käyttöön, on se huomioitava rekisteriselosteessa. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on määriteltävä siten, että siitä ilmenee, mitä 

rekisterinpitäjän tehtävää varten ihmisiä kuvataan. Tallentava kameravalvonta on mahdollista 

vain, kun se on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista rekisterinpitäjälle kuuluvien tehtävien 

suorittamiseksi. Koska opetuksen järjestäjän tehtävä on perusopetuslain mukaisen 

perusopetuksen järjestäminen ja sen perusteella turvallisen opiskeluympäristön takaaminen, 

on kameravalvonta mahdollista näiden tehtävien suorittamiseksi. Kameravalvonnalla 

kerättävien tietojen käsittely muuhun kuin näihin tarkoituksiin on kielletty. Kuvattavilla, eli 

tässä tapauksessa oppilailla, on tarkastusoikeus myös videolle tallennetun materiaalin osalta, 

                                                        
135 Oppilaiden henkilötietojen käsittely peruskoulussa kodin ja koulun välisessä yhteistyössä 2012, s. 6. 
136 Tietosuojavaltuutettu 2011, s. 2. 
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samoin kuin muiden henkilörekisterin tietojen osalta. Näin ollen opetuksen järjestäjän on 

varauduttava täyttämään velvoitteensa myös tältä osin. 
137

 

 

Koska kameravalvonnalla kerättyjen tietojen käyttö on mahdollista vain rajattuihin 

käyttötarkoituksiin, on oppilaitoksessa harkittava tarkoin, milloin tallenteita voidaan käyttää. 

Esimerkiksi oppilaitoksen piha-alueella viikonloppuna tehdyn ilkivallan selvittelyssä ei voida 

käyttää videotallenteita, koska tätä on hankala perustella opetuksen järjestäjän toiminnan 

kannalta. Oppilaitoksen sisätiloissa olevat kameravalvonnan käyttötarkoitus voidaan 

perustella perusopetuslain 29 §:n avulla, mutta jos oppilaitoksen sisätiloja käytetään iltaisin 

muuhun toimintaan, ei henkilötietolain mukaista perustetta ole. Tällöin videovalvonnan pitäisi 

olla pois päältä. Rajanveto perustellun ja perustelemattoman käytön välillä on hankalaa, ja 

arvio tuleekin siksi tehdä tapauskohtaisesti. 
138

 

 

3.2 Tarpeellisuusvaatimus ja suostumus oppilaitoksen kannalta arvioituna 

 

Opetustoimessa ongelmia aiheuttavat tulkintatilanteet liittyvät yleensä käsiteltävän tiedon 

laadullisiin ominaisuuksiin, eli vaatimuksiin tiedon tarpeellisuudesta ja virheettömyydestä. 

Toisaalta oppilaitoksen henkilöstön intressissä on saada oppilaista mahdollisimman tarkat 

tiedot opetuksen asianmukaiseksi järjestämiseksi, mutta oppilaalla ja hänen huoltajallaan on 

perustuslaissa turvattu oikeus yksityisyyteen. Opetuksen järjestäjän on arvioitava tietojen 

tarpeellisuus objektiivisesti, sillä pelkkä yksittäinen näkemys ei välttämättä ole riittävä 

peruste tietojen käsittelylle
139

.  

 

Jos yksittäistapauksessa on tarpeen kerätä laadullisesti tai määrällisesti normaalista 

poikkeavia henkilötietoja, tietojen tarpeellisuus pitää pystyä perustelemaan, eli minkä vuoksi 

tiedot ovat tarpeellisia opetuksen järjestämisen kannalta.  

 

Koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminnassa voidaan kerätä näiden toimintojen 

suorittamiseksi tarpeellisia tietoja. Tällöin on harkittava, missä määrin oppilaiden kertomia 

                                                        
137 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 31.10.2001. 
138 Videokuvaamista oppitunnilla on käsitelty AOK:n ratkaisussa 8.12.2003. 
139 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 13.2.2002. 
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tietoja on tarpeen tallettaa esimerkiksi paperille tai oppilasrekisteriin. Rekisterinpitäjän on 

pystyttävä perustelemaan tallettamiensa tietojen tarpeellisuus.
140

  

 

Tarpeellisuuden ja suostumuksen keskinäinen asema ei ole aina toimijoille selvä. Oppilaan tai 

hänen huoltajansa antama suostumus tiettyjen tietojen käsittelyyn ei syrjäytä henkilötietolain 

ja perusopetuslain vaatimusta tietojen tarpeellisuudesta. Opetuksen järjestäjä ei näin ollen saa 

käsitellä ollenkaan sellaista tietoa, joka ei ole välttämätöntä opetuksen asianmukaisen 

järjestämisen kannalta, vaikka olisi saanut tiedon käsittelyyn suostumuksen. Suostumuksen 

perusteella kerättyjä henkilötietoja voidaan pääsääntöisesti käsitellä vain siinä tarkoituksessa, 

mihin suostumus on saatu
141

.  On myös huomattava, ettei rekisteröity voi vesittää tarpeellisten 

tietojen käsittelyä kieltämällä tai jättämällä suostumuksen antamatta. 

 

Henkilötietolain 12 §:n mukaan arkaluonteisten tietojen käsittelyyn annettavan suostumuksen 

tulee olla nimenomainen, minkä voidaan katsoa tarkoittavan korostettua yksilöintivaatimusta 

sekä suostumuksen kirjallista muotoa, josta ilmenee, minkälaiseen henkilötietojen käsittelyyn 

lupa on annettu. Suostumusta pyydettäessä henkilölle on annettava tieto kaikesta 

suunnitellusta henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittelylle annettu suostumus on 

peruutettavissa milloin tahansa.
142

 Perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan 

huoltajalta tiedustellaan muun muassa, mihin uskonnon opetusryhmään oppilas ilmoittautuu 

sekä oppilaan äidinkieltä, joka joissain tapauksissa saattaa ilmentää rotua tai etnistä alkuperää. 

Näin on esimerkiksi romanitaustaisten ja saamelaisten oppilaiden kohdalla. Tällaisissa 

tapauksissa suostumuksen peruuttamisen asema ja käytännön vaikutukset ovat kyseenalaisia, 

sillä oppilaan on joka tapauksessa osallistuttava jonkin katsomusaineen sekä äidinkielen 

opetukseen suorittaakseen oppivelvollisuutensa. 

 

Henkilötietolain 8 §:n ja perusopetuslain 40 §:n 3 momentin mukaan henkilötietojen käsittely 

on sallittua rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Julkisuuslain 26 §:n 1 

momentin 2 kohdan mukaan viranomainen voi antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta, 

jos henkilö, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa 

suostumuksensa tiedon antamiseen. Suostumus ei kuitenkaan velvoita viranomaista antamaan 

                                                        
140 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 13.2.2002. 
141 Tietosuojavaltuutetun toimisto: Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella 2010, s. 1-4. 
142 Tietosuojavaltuutetun toimisto: Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella 2010, s. 1-4. 
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tietoa sivulliselle eikä poista velvollisuutta pitää kyseinen tieto salassa. Suostumusedellytys 

voi yleensä koskea vain yksityisen edun vuoksi säädettyä salassapitovelvollisuutta.
143

 

 

Päätösvallan ulkopuolelle jäävät tiedot, jotka eivät kuulu asianosaisjulkisuuden piiriin tai 

joista henkilö itsekään ei voi saada tietoa. Jos asiakirja sisältää tietoja useista henkilöistä, on 

kaikilta hankittava suostumus tietojen luovuttamiseen.
144

 Jos asiakirja koskee useampia 

henkilöitä, esimerkiksi perheenjäseniä, on suostumus saatava näiltä kaikilta. Perheen kannalta 

arkaluonteisten tietojen paljastaminen vaatii näin ollen molempien vanhempien 

suostumuksen, ja tiedosta riippuen myös lapsen suostumuksen, joko häneltä itseltään tai 

huoltajilta. Lupa oppilasta koskevissa asioissa on syytä pyytää kirjallisena, olipa 

suostumuksen antajana oppilas itse tai tämän huoltaja. On katsottu, että tavanomaisessa 

opetustilanteessa alaikäinen oppilas voi antaa suostumuksen salassa pidettävän tiedon 

paljastamiseen, joka koskee häntä itseään, mutta tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota 

salassa pidettävän tiedon luonteeseen ja suostumuksen merkitykseen. Oppilas ei saa antaa 

suostumusta ketään toista perheensä jäsentä koskevan salassa pidettävän tiedon antamiseen.
145

  

 

3.3 Tietoturvallisuus ja tietojen säilyttäminen 

 

Henkilötietolain 32 §:n 1 momentin mukaan rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset 

tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä 

tietoihin, sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, 

luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä. Toimenpiteiden 

toteuttamisessa on huomioitava muun muassa käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet, 

toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset sekä käsiteltävien tietojen laatu, määrä ja ikä. 

Suojauksen vaatimustasoa arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja ovat siis niin suojaukseen 

käytettävissä olevat tekniset keinot kuin niiden kustannusvaikutuksetkin. Lisäksi vaadittavaan 

suojan tasoon vaikuttaa myös se, minkälaisista henkilötiedoista on kysymys. Esimerkiksi 

arkaluonteisia tietoja sisältävän rekisterin suojaamiseen on kiinnitettävä erityisen paljon 

huomiota.
146

  

 

                                                        
143 Wallin - Konstari 2000, s. 273. 
144 Mäenpää 2008, s. 177. 
145 Jäntti 2003, s. 88–89. 
146 HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 32 §. 
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Julkisuuslain 18 §:ssä on oma lainkohtansa tietojen suojaamisesta. Sen mukaan viranomaisten 

on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin tietoon liittyvien oikeuksien ja tiedon laadun 

turvaamiseksi sekä asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen suojan 

järjestämiseksi. Tämä tarkoittaa, että oppilaiden henkilötiedot tulee suojata niin, etteivät 

sivulliset pääse niihin käsiksi. Sivullisia oppilaitoksen näkökulmasta ovat muun muassa 

sellaiset opettajat ja muu henkilökuntaa, jotka eivät tarvitse kyseisiä tietoja työtehtävissään.
147

 

 

Paperiset tai muille alustoille tallennetut asiakirjat on säilytettävä lukituissa kaapeissa. 

Tietojärjestelmät tulee puolestaan suojata käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Koulun 

henkilökunnalle annetaan työtehtävien edellyttämät käyttöoikeudet, joiden käyttöä ja 

asianmukaisuutta tulee valvoa säännöllisesti.
148

 

 

Perusopetuslakia voidaan tulkita niin, että kyseisen lain 29 §:ssä opetuksen järjestäjälle 

asetettu kokonaisvastuu turvallisuudesta sisältää myös oppilaan tietosuojan turvaamisen. 

Turvallisessa opiskeluympäristössä oppilaan henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot eivät tule 

sivullisten tietoon. Turvallinen opiskeluympäristö turvaa samalla myös perustuslain 

edellyttämää oikeutta yksityiselämään ja muita henkilöä suojaavia perusoikeussäännöksiä.
149

  

 

Henkilötietojen suojaamisessa korostuu eräänlainen elinkaariajattelu, sillä suojaamisesta on 

huolehdittava kaikissa henkilötietojen käsittelyn vaiheissa. Tätä ajatusta tukevat ainakin sekä 

henkilötietolain 9 §:n laatua koskeva virheettömyysvaatimus sekä 34 §:n henkilörekisterin 

hävittämistä koskevat vaatimukset.
150

 Samoin kuin henkilötietojen muussakin käsittelyssä, 

myös tietoja hävitettäessä tulee toimia niin, etteivät hävitettävät tiedot päädy ulkopuolisten 

käsiin. Luotettava menetelmä on esimerkiksi papereiden silppuaminen. Henkilötiedot tulee 

tyhjentää luotettavasti myös oppilaitoksen käytöstä poistettavien tietokoneiden kovalevyiltä ja 

muilta sähköisiltä tallennusvälineiltä.
151

 

  

Kunnan järjestämään opetukseen sovelletaan lisäksi arkistolakia (831/1994), jonka mukaan 

arkistonmuodostajan on ylläpidettävä arkistonmuodostussuunnitelmaa. Merkitystä ei ole sillä, 

onko kysymyksessä sähköinen vai paperinen arkisto. Suunnitelmassa on määriteltävä muun 

                                                        
147 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 59. 
148 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 59. 
149 Jäntti 2001, s. 60. 
150 Nurmi 2008, s. 30. 
151 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 60. 
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muassa se, kuinka kauan oppilaiden henkilötietoja säilytetään arkistossa sen jälkeen, kun 

oppilas on suorittanut oppivelvollisuutensa. Samassa yhteydessä tulee arvioida myös 

toimintaan liittyvien henkilörekisterien ja niihin sisältyvien henkilötietojen säilyttämistarve.
152

  

 

3.4 Tietojärjestelmien erityispiirteet 

3.4.1 Sähköinen reissuvihko yhteistyön välineenä 

 

Opetuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä kotien kanssa, jotta huoltajat pystyisivät 

osaltaan tukemaan lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Toimivan yhteistyön 

perusedellytyksenä on tiedottaminen, josta opettajat ja rehtori ovat vastuussa. Huoltajille 

tietoa tulee antaa ainakin opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, oppilashuollosta 

sekä mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.
153

  

 

Opetuksen järjestäjä saa päättää, kuinka kodin ja koulun välinen yhteistyö järjestetään, mutta 

tämä ei tietenkään sulje pois muita yhteistyötapoja. Nykyään valtaosa oppilaitoksista käyttää 

sähköisiä reissuvihkoja koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön.  Sähköisestä reissuvihkosta 

huoltajat näkevät esimerkiksi opettajien tekemät merkinnät lapsensa koulunkäynnistä ja 

voivat ilmoittaa lapsensa poissaoloista. Sähköisen reissuvihkon rinnalla voidaan käyttää 

puhelinta, sähköpostia ja pikaviestimiä. 

 

Sähköinen reissuvihko on varsin kattava kokonaisuus ja sinne on mahdollista täyttää 

monenlaisia tietoja. Opettaja voi merkitä sähköiseen reissuvihkoon tiedon siitä, että oppilas 

on ollut tunnilta pois ja huoltaja voi ilmoittaa järjestelmän kautta tulevasta poissaolosta 

ennakkoon. Sähköiseen reissuvihkoon voidaan tehdä merkintöjä oppilaan onnistumista 

koulutyöskentelyssä, kotitehtävien laiminlyönnistä, oppitunnilta myöhästymisestä tai 

käyttäytymistä koulupäivän aikana. Myös oppilaan koearvosanat on mahdollista laittaa 

järjestelmään.
154

 Tieto opetuksen tukitoimista kirjataan myös yleensä sähköiseen 

reissuvihkoon ja samalla sinne voidaan liittää tukeen liittyviä pedagogisia asiakirjoja, mutta 

niiden käyttöoikeuksia tulee rajata.  Oppilaan kurinpitorangaistukset häiritsevän 
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153 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, s. 22. 
154 Oppilaiden henkilötietojen käsittely peruskoulussa kodin ja koulun välisessä yhteistyössä 2012, s. 7. 
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käyttäytymisen tai kotitehtävien laiminlyönnin takia voidaan niin ikään merkitä sähköiseen 

reissuvihkoon. 

 

Määrittäessään, mitä tietoja sähköiseen reissuvihkoon merkitään, opetuksen järjestäjän on 

syytä pitää mielessään, että se voi käsitellä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat 

henkilötietolain 6 ja 9 §:ien perusteella asianmukaisia koulun toiminnan kannalta.
155

  

 

3.4.2 Tietojen käsittely verkossa 

 

Tietojärjestelmien käyttöönotto opetustoimen tarpeita varten edellyttää ensinnäkin, että 

järjestelmä on lainmukainen ja tekninen toteutus mahdollistaa turvallisen ja toimivan tietojen 

käsittelyn. On tärkeää, että oppilailta ja vanhemmilta verkon kautta tai muuten kerättävät 

tiedot kohdennetaan järjestelmässä niin, että käsittely on vastuullisen rekisterinpitäjän 

hallinnassa.
156

 Yleensä tämä järjestely toteutetaan niin, että ulkopuolinen palveluntarjoaja 

toimittaa sähköisen reissuvihkon opetuksen järjestäjälle, mutta kunnan toimivallan jaosta 

riippuen vastuullinen rekisterinpitäjä on joko kunnanhallitus, lautakunta tai yksittäinen 

oppilaitos.  Yhtä lailla on tärkeää, että rekisterinpitäjä ja palveluntarjoaja ovat sopimuksin 

sopineet tietosuojan tasosta ja muun oleellisen osalta noudatettavista käytännöistä. Opetuksen 

järjestäjä on rekisterinpitäjänä vastuussa suhteessa rekisteröityyn, että henkilötietoja on 

käsitelty lakien ja muiden määräysten mukaisesti.  Rekisterinpitäjä ei voi ulkoistaa tätä 

vastuutaan sopimuksin kolmannelle taholle. 

 

Tietojärjestelmässä on niin ikään huolehdittava siitä, että osapuolten tunnistaminen, tietojen 

suojaaminen sekä muut toteutukseen liittyvät tekniset ratkaisut on järjestetty riittävän 

tietoturvallisesti siten, ettei henkilötietojen käsittely vaarannu. Sähköisessä muodossa 

tietojaan antavan oppilaan tai hänen huoltajansa tulee voida luottaa siihen, että tietojen 

antaminen verkon kautta tapahtuu luotettavasti ja suojatusti. Tästä syystä heillä tulee olla 

käytettävissään myös asiaa koskeva informaatio tietosuojaselosteessa henkilötietolain 24 §:n 

mukaisesti. Koska perusopetuksen järjestäjään sovelletaan lähtökohtaisesti aina myös 

julkisuuslakia, on myös sähköisesti toimitetut asiakirjat julkisuuslain tarkoittamalla tavalla 

viranomaisen asiakirjoja. Myös tästä on aiheellista informoida sähköisen reissuvihkon 

                                                        
155 Oppilaiden henkilötietojen käsittely peruskoulussa kodin ja koulun välisessä yhteistyössä 2012, s. 6. 
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käyttäjiä, koska julkisuuslain soveltaminen ja sen vaikutukset eivät aina ole huoltajille 

selvillä.
157

 Asiakirjojen käsittelyä arvioidaan myös sähköisestä asioinnista 

viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) perusteella, mutta tässä tutkielmassa mainittua 

lakia ei käsitellä aiheen rajauksen vuoksi tarkemmin.  

 

3.4.3 Huoltajan käyttöoikeudet 

 

Lapsen huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä 

lasta koskevat päätökset tarkoituksenaan turvata lapsen kehitys ja hyvinvointi.
158

 Tästä syystä 

vanhemmilla on oikeus saada päätöstensä tueksi tietoa. 

 

Perusopetusasetuksen 10 §:n 1 momentissa säädetyn oppilaan opintojen edistymistä ja 

käyttäytymistä koskevan informointivelvollisuuden toteuttamiseksi vanhemmille on annettava 

riittävät käyttöoikeudet sähköiseen reissuvihkoon. On suositeltavaa, että molemmille 

vanhemmille annetaan omat erilliset käyttäjätunnukset, koska esimerkiksi asumis- tai 

huoltajuusjärjestelyjen muuttuessa kodin ja koulun välinen viestintä sekä lasta koskeva 

päätöksenteko saattaa hidastua, jos tunnukset ovat vain toisen vanhemman hallussa. On myös 

tapauksia, joissa oppilaan vanhempien välit ovat siinä määrin tulehtuneet, ettei ylimääräisiä 

tietoja haluta toisen vanhemman nähtäville sähköisen reissuvihkon kautta. Jos huoltajilla on 

pääsy salassa pidettäviin tietoihin, on käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvaan kiinnitettävä 

erityistä huomiota
159

. 

 

On kuitenkin huomattava, ettei huoltajien tiedonsaantioikeus koske kaikkea tietoa, sillä 

perusopetusasetuksessa säädetty informointivelvollisuus koskee vain oppimisen edistymiseen 

ja käyttäytymiseen liittyviä tietoja. Oppilashuollon osalta potilaslain 9 §:n 2 momentissa on 

rajoitus huoltajien tiedonsaantioikeuteen. Sen mukaan alaikäisellä potilaalla on mahdollisuus 

kieltää tietojensa luovuttaminen vanhemmilleen, jos hän ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden 

pystyy päättämään itse hoidostaan.  Samankaltainen kielto-oikeus on sosiaalihuollon 

asiakaslain 11 §:n 3 momentissa. 
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3.4.4 Käyttöoikeuksien rajaaminen 

 

Koska oppilastietojen käsittelyssä tietojärjestelmässä on enemmän riskejä kuin manuaalisessa 

käsittelyssä, tulee opetuksen järjestäjän huolehtia tarvittavista toimenpiteistä riittävän 

tietosuojan turvaamiseksi. Opetuksen järjestäjän tulee muun muassa varmistaa, ettei 

tietojärjestelmään tallennettuja tietoja voi nähdä, käsitellä tai luovuttaa laittomasti. 

Lainsäädännön tarkoitus on, että käytettävissä tulee olla tehtävien hoidon kannalta riittävät 

tiedot, mutta ei tarpeettomia tietoja.
160

 Käyttöoikeudet tietojärjestelmään on syytä jakaa siten, 

että tämä tarkoitus toteutuu. 

 

Lähtökohtana on, että opettaja voi käsitellä sellaisten oppilaiden tietoja, joita hän opettaa. 

Näin ollen esimerkiksi rinnakkaisluokan opettajan työn kannalta kollegan luokalla olevan 

oppilaan tiedot ovat pääosin tarpeettomia. Aineenopettaja ei puolestaan tarvitse oppilastietoja 

yhtä laajasti kuin luokanvalvoja. Käyttöoikeudet tietojärjestelmään myönnetään työtehtävien 

perusteella ja näin ollen henkilötietojen käsittelyn tulee olla työtehtävien kannalta tarpeellista 

ja perusteltua.  

 

Joidenkin työtehtävien osalta opettajilla saattaa olla tarpeellista ja asiallisesti perusteltua 

käsitellä laajemminkin oppilaiden henkilötietoja. On kuitenkin arvioitava, olisiko työtehtävä 

mahdollista suorittaa ilman henkilötietoja, esimerkiksi muita tietoja hyödyntäen. Jos 

henkilötiedot eivät ole välttämättömiä tehtävän hoidon kannalta, ei henkilötietoja ole 

perustetta käsitellä. Oppilastietojen käyttöoikeuksia ei tule rajata pelkästään niin, että tietyllä 

opettajalla joko on käyttöoikeus oppilaan tietoihin tai ei, vaan rajausta on tehtävä myös sen 

suhteen, kuinka laajasti yksittäisen oppilaan tietoja on näkyvissä.
161

  

 

Käyttöoikeudet sähköisessä reissuvihkossa voidaan jakaa esimerkiksi opettajaryhmittäin, 

joilla on erilaiset käyttöoikeudet oppilastietoihin. Laajoilla käyttöoikeuksilla varustettuun 

ryhmään kuuluu esimerkiksi rehtori, joka näkee ja voi muokata kaikkien oppilaiden kaikkia 

tietoja ja asiakirjoja. Rehtorilla on perusopetuslain 37 §:n mukaan kokonaisvastuu koulun 

toiminnasta, joten laajat käyttöoikeudet ovat sen perusteella perusteltuja. Muita 

käyttäjäryhmiä voivat olla esimerkiksi luokanvalvoja-ryhmä, jolla näkee oman luokkansa 
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oppilaiden tiedot ja pääsee myös muokkaamaan tietoja. Aineenopettajan oikeudet ovat 

yleensä vieläkin rajatummat.
162

  

 

Koulukuraattorien, koulupsykologien ja kouluterveydenhuollon osalta oppilasrekisterin 

tietojen antaminen teknisen käyttöyhteyden avulla on arvioitava erikseen. Julkisuuslain 29 §:n 

3 momentissa säädetään, millä edellytyksillä viranomainen voi avata toiselle viranomaiselle 

teknisen käyttöyhteyden henkilörekisterinsä sellaisiin tietoihin, jotka toisen viranomaisen on 

laissa erikseen säädetyn velvollisuuden mukaan otettava päätöksenteossaan huomioon. Koska 

julkisuuslain 29 §:n 3 momentin edellytykset eivät sovellu tilanteeseen, teknisen 

käyttöyhteyden avaaminen julkisiinkin oppilastietoihin edellyttää huoltajan informoitua 

suostumusta
163

. Näin ollen tekninen käyttöyhteys on mahdollinen vain sellaisten 

oppilasrekisterin julkisten tietojen osalta, joita kouluterveydenhuollolla, koulukuraattorilla tai 

koulupsykologilla on oikeus käsitellä työtehtävissään. Salassa pidettävien henkilötietojen 

hakeminen käyttöyhteyden avulla edellyttää suostumusta, ellei salassa pidettävien tietojen 

luovuttamisesta erikseen nimenomaisesti säädetä toisin. Vaikka perusopetuslain 40 §:n 2 

momentin mukaan oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan 

salassa pidettäviä tietoja, ei pykälässä ole mainintaa siitä, että tietoja voitaisiin antaa teknisen 

käyttöyhteyden avulla. Tästä syystä huoltajan suostumus on tarpeellinen.
164

  

 

Riittävän tietosuojan varmistamiseksi tietojärjestelmän lokitietoja on syytä tarkkailla, jotta 

mahdolliset väärinkäytökset havaitaan. Lokitiedoista näkyy esimerkiksi se, mitä tietoja on 

katsottu, kenen toimesta ja milloin. Seurantaa varten on tarpeen suunnitella ja luoda 

systemaattiset käytännöt, sillä lokitietojen käsittelyyn sovelletaan niin ikään henkilötietolakia. 

Lokia saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu vastata tietoturvan 

toteutumisesta ja tietojen laadun edellyttämistä toimenpiteistä.
165

 Käyttöoikeuksia tulee 

arvioida säännöllisesti ja määrittää ne tarvittaessa uudestaan. Esimerkiksi opetuksen 

järjestäjän palveluksessa päättäneen opettajan käyttöoikeudet tietojärjestelmiin tulee poistaa 

välittömästi, kun palvelussuhde tai työntekovelvoite on päättynyt. 

  

                                                        
162 Starsoft 2012, www.starsoft.fi/public/?q=node/9626. 
163 Wallin - Konstari 200, s. 280. 
164 Oppilaiden henkilötietojen käsittely peruskoulussa kodin ja koulun välisessä yhteistyössä 2012, s. 9. 
165 Tietosuojavaltuutettu 2010: Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, s. 3. 
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 3.4.5 Sähköpostin käyttö 

 

Sähköpostin käyttö on hyvin yleinen yhteydenpitotapa huoltajien ja oppilaitoksen 

henkilökunnan välillä. Erityisesti sähköpostia käytetään silloin, kun asiaa ei voi sen luonteen 

takia hoitaa sähköisen reissuvihkon avulla tai kun viesti halutaan osoittaa erityisesti 

esimerkiksi rehtorille tai opetustoimesta vastaavalle viranhaltijalle. Sähköpostin käyttö ei 

kuitenkaan ole henkilötietojen käsittelyn kannalta täysin ongelmatonta, sillä sähköposti ei 

välttämättä ole riittävällä tavalla suojattu, jotta esimerkiksi arkaluonteisia henkilötietoja 

voitaisiin lähettää sitä kautta.  

 

Julkisuuslain 22 §:n 2 momentin mukaan salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen 

kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen 

käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. Julkisuuslain 

18 §:n 1 momentin mukaan viranomaisten tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja 

toteuttamiseksi muun muassa huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin 

sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta, sekä 

eheydestä ja muusta tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Tässä tarkoituksessa tulee 

erityisesti huolehtia siitä, että sen palveluksessa olevilla on tarvittava tieto käsiteltävien 

asiakirjojen julkisuudesta sekä tietojen antamisessa ja käsittelyssä sekä niiden ja asiakirjojen 

ja tietojärjestelmien suojaamisessa noudatettavista menettelyistä, tietoturvallisuusjärjestelyistä 

ja tehtävänjaosta, samoin kuin siitä, että hyvän tiedonhallintavan toteuttamiseksi annettujen 

säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan.
166

 

  

Suojaamattomana lähetetyt sähköpostit eivät täytä salassa pidettävän tiedon suojaamiselle 

asetettuja vaatimuksia. Sähköpostin käyttöön liittyy lisäksi ongelmia osapuolten 

tunnistamisessa ja viestin perille tulon varmistamisessa.
167

 Tästä syystä arkaluonteisia 

henkilötietoja ei tule lähettää suojaamattoman sähköpostin välityksellä. 

 

Myös julkisuuslain kannalta sähköpostit ovat ongelmallisia, koska oppilaitoksen 

henkilökunnan henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin lähetetyt viestit ovat kyseisen 

henkilön henkilökohtaista viestintää eivätkä suoraan oppilaitoksen yleisessä käytössä. 

Tapauskohtaisesti on arvioitava, tuleeko julkisuuslaki sovellettavaksi henkilökohtaiseen 
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sähköpostilaatikkoon lähetettyihin ja vastaanotettuihin viesteihin, silloin kun ne liittyvät 

työtehtävien hoitamiseen.
168

 Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että myös sähköisesti 

toimitetut viestit voivat tulla viranomaiselle julkisuuslain 5 §:n 2 momentin tarkoittamin 

tavoin sen toimialaan ja tehtäviin kuuluvassa asiassa. Näin ollen ne olivat julkisuuslaissa 

tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja
169

. 

 

On myös huomattava, että sähköisen viestinnän tietosuojasta annetun lain 8 §:n mukaan 

viestinnän luottamuksellisuus ei vaarannu, kun viestinnän osapuoli välittää hänelle tarkoitetun 

viestin eteenpäin.  Esimerkiksi rehtori voi välittää opettajalle huoltajalta saamansa 

sähköpostiviestin, jos viesti ei sisällä salassa pidettäviä tietoja ja kyseisellä opettajalla on 

henkilötietolain tai perusopetuslain mukainen peruste tiedon käsittelyyn. 

 

Opetuksen järjestäjän on syytä informoida henkilöstöään siitä, ettei arkaluonteisia 

henkilötietoja pidä lähettää suojaamattoman sähköpostiyhteyden välityksellä. Esimerkiksi 

oppilashuoltoryhmän toiminnassa käsitellään usein arkaluonteisia tietoja ja ne tulee toimittaa 

ryhmän jäsenille suojatussa muodossa.
170

 

                                                        
168 Kleemola 2011, s. 158. 
169 KHO 18.1.2007. 
170 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 16.7.2007. 
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4 OPPILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN OPPILAITOKSEN 

ULKOPUOLELLE 

4.1 Yleistä tietojen luovuttamisesta  

 

Henkilötietojen luovuttamista ja asiakirjan antamistapoja viranomaisen ylläpitämästä 

henkilörekisteristä säännellään julkisuuslaissa. Julkisuuslakia sovelletaan silloin, kun on 

kysymys oikeudesta saada tieto viranomaisen henkilörekisteristä, mutta myös 

henkilörekisterin tietojen salassapito määräytyy julkisuuslain perusteella. Henkilötietolaissa 

puolestaan määrätään, miten henkilötietoja tulee käsitellä ja miten viranomaisten ja 

organisaatioiden tulee pitää henkilörekistereitään.
171

 

 

Julkisia henkilötietoja oppilaitoksen henkilörekisteristä voidaan antaa pyytäjälle suullisesti, 

paikan päällä nähtäväksi ja jäljennettäväksi. Sen sijaan julkisuuslain 16 §:n 3 momentin 

mukaan henkilörekisteriin sisältyviä henkilötietoja saa luovuttaa kopiona, tulosteena tai 

sähköisessä muodossa vain sellaiselle pyytäjälle, joka itsekin voisi tallettaa ja käyttää samoja 

henkilötietoja. Henkilötietolain 2 §:ssä rajataan lain soveltamisalaa niin, että tavanomainen 

yksityinen käyttö ja luovuttaminen tiedotusvälineille toimituksellisiin tarkoituksiin jäävät lain 

soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen tiedon antaminen ratkaistaan näissä tilanteissa 

kokonaisuudessaan julkisuuslain perusteella. 

 

Henkilötietojen luovuttaminen viranomaisen rekisteristä koetaan monimutkaiseksi yllä 

kuvatun asetelman takia. Myös tietoihin oikeutettujen piirin rajaaminen ei aina ole 

yksinkertaista, ja oppilaitosten henkilökunta saattaa joutua haasteellisiin lain 

soveltamistilanteisiin tietopyynnön saadessaan. Toisinaan henkilökunta ”pelaa varman päälle” 

ja jättää tiedon antamatta, jotta kenenkään yksityiselämän suojaa ei loukattaisi. Tällä 

kuitenkin vaarannetaan julkisuusperiaatteen toteutuminen.  

 

Oppilaitoksen sisäistä tiedonvaihtoa on käsitelty luvussa kolme ja tässä luvussa keskitytään 

tietojen luovuttamiseen toiselle toimintayksikölle sekä kunnan perusopetuksesta vastaavalle 

toimielimelle. Myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon tapahtuvaa tietojen luovuttamista 

                                                        
171 Mäenpää 2008, s. 47. 
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käsitellään niiltä osin kuin niitä ei ole sivuttu aikaisemmin tässä tutkielmassa. Lopuksi 

esitellään tietojen luovuttamista ja antamista sivullisille, joilla tässä tutkielmassa tarkoitetaan 

muita tahoja kuin viranomaisia ja oppilaitoksen henkilökuntaa.    

  

4.2 Tietojen luovutus toiselle viranomaiselle 

4.2.1 Kunnan toimielimelle 

 

Oppilaitosten toiminnasta vastaa kunnan johtosäännön perusteella yleensä opetuslautakunta 

tai vastaava. Joitain asioita on voitu jättää kunnanhallituksen ratkaistavaksi tai delegoida 

opetustoimen johtavalle viranhaltijalle. Toimivallan siirtämistä rajoittaa kuntalain 14 §, jonka 

mukaan toimivaltaa ei voida siirtää yksittäiselle viranhaltijalle sellaisessa asiassa, joka sisältää 

hallinnollisen pakon käyttämistä. Tällainen asia voidaan siirtää vain toimielimelle. 

Opetustoimessa määräaikainen erottaminen on asia, jota ei voida siirtää yksittäiselle 

viranhaltijalle. 

 

Kuntalain 43 §:n mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja 

ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita luottamushenkilö toimessaan pitää tarpeellisena, jollei 

salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Koska lähtökohtana on luottamushenkilön 

tarve tiedonsaantiin, voi tiedonsaantioikeus olla erilainen riippuen luottamushenkilöstä. 

Valtuutetun ja kunnanhallituksen jäsenen luottamustoimen hoitaminen ei rajoitu tietylle 

sektorille tai tehtäväalueelle, joten näiden toimielinten jäsenten oikeus koskee kaikkia kunnan 

asiakirjoja.
172

 

 

Lautakunnan jäsenen ja muun rajatusta tehtäväalueesta vastaavan toimielimen jäsenen 

tietojensaantioikeus ei ole yhtä laaja, sillä tiedonsaantioikeus rajoittuu toimielimen 

käsiteltäväksi kuuluviin asioihin.  Luottamushenkilön tietojensaantioikeus ulottuu julkisten 

tietojen lisäksi niihin tietoihin, jotka eivät vielä ole tulleet julkisiksi, eli se koskee lähinnä 

keskeneräisiä selvityksiä ja valmisteluasiakirjoja. Luottamushenkilöillä on toimielimen 

jäsenenä oikeus niihin salassa pidettäviin tietoihin, jotka kuuluvat hänen varsinaisten 

tehtäviensä hoitamiseen ja joita tarvitaan päätöksenteon tueksi toimielimessä käsiteltävää 

                                                        
172  Harjula - Prättälä 2007, s. 351. 
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asiaa varten. Yksittäisellä toimielimen jäsenellä ei ole oikeutta saada muissa tilanteissa salassa 

pidettäviä tietoja eikä yleistä valvontaa varten voi saada salassa pidettäviä asiakirjoja.
173

  

 

Rajanvetotilanteisiin joudutaan muun muassa silloin, kun oppilaat hakeutuvat perusopetuslain 

28 §:n 2 momentin nojalla kielirikasteiseen tai muuten painotettuun opetukseen, jossa voidaan 

oppilaita otettaessa käyttää oppilaan taipumuksia osoittavaa koetta. Koe voi olla 

koulupsykologin laatima ja samaa koetta saatetaan käyttää vuosittain oppilaiden 

testaamiseksi. Jos lautakunta päättää oppilaaksi otosta, on heillä kuntalain 43 §:n mukaisesti 

oltava oikeus saada asiakirjoja päätöksenteon tueksi.  Toisaalta tätä oikeutta rajoittaa 

julkisuuslain 24 §:n 22 ja 29 kohdat.  Julkisuuslain 24 §:n 29 kohdan mukaan salassa 

pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä 

tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta taikka asevelvollisen sijoittamista tai työntekijän 

valintaa tai palkkauksen perustetta varten tehdyistä arvioinneista.
174

 

  

22 kohdan mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja pääsy- tai muusta kokeesta tai testistä, 

ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen vaarantaisi kokeen tai testin tarkoituksen 

toteutumisen tai testin käyttämisen vastaisuudessa. 

 

Jos muita kokeita ei kielirikasteiseen opetukseen pääsemiseksi ole, korostuu psykologisen 

testin merkitys. Tulkintatilanteessa voidaan päätyä perustellusti molempiin vaihtoehtoihin: 

sekä antamaan testit tuloksineen lautakunnan jäsenille että jättää ne antamatta. Asia voidaan 

ratkaista myös niin, että testin sisältö ja tulokset käsitettäisiin erillisinä asiakirjoina. Näin 

ollen varsinaisia testikysymyksiä ei luovutettaisi, koska saman testin käyttö jatkossa ei olisi 

enää mahdollista ilman, että hakijoiden yhdenvertaisuus vaarantuisi. Salassa pidettävät 

testitulokset olisi mahdollista luovuttaa lautakunnalle ilman huoltajien suostumusta 

päätöksenteon perusteeksi.  Varminta olisi jo hakuvaiheessa edellyttää huoltajilta suostumusta 

testitulosten luovuttamiseen käsittelyyn lautakunnassa.
175

 

  

Tietosuojavaltuutettu on ottanut eräässä ratkaisussaan vastaavanlaisen kannan koskien 

perusopetuslain 17 a §:n mukaisen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskevan 

suunnitelman osalta. Ratkaisun mukaan lautakunnan tarve saada tietoja kyseisen asiakirjan 

                                                        
173 Mäenpää 2008, s. 193. 
174 Kunnan X sivistystoimenjohtajan kanssa käytyä sähköpostivaihtoa 2012. 
175 Kunnan X sivistystoimenjohtajan kanssa käytyä sähköpostivaihtoa 2012. 
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sisällöstä on vain harvoin perusteltua. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää siihen, kuuluuko 

lautakunnan tehtäviin henkilökohtaisten opetussuunnitelmien käsittely vai riittääkö 

lautakunnan tehtävien hoitamisessa pelkästään suunnitelmien lukumäärätiedot ilman 

tunnistettavien oppilaiden henkilötietoja.
176

  

 

Kuntalain 43 §:ssä ei ole otettu kantaa siihen, missä muodossa tiedot tulee 

luottamushenkilölle antaa, joten nähtäväksi antaminen riittänee. Jos asiakirjoja joudutaan 

kopioimaan, voidaan siitä periä toimistomaksu, ellei kunnassa ole asiasta muuta päätetty.
177

  

 

4.2.2 Oppilastietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon  

 
Julkisuuslaki perustuu viranomaisten erillisyyden periaatteeseen, mikä tarkoittaa että 

viranomaiset ovat suhteessa toisiinsa sivullisia. Julkisesta asiakirjasta on oikeus jokaisella 

viranomaisella saada tieto, mutta salassapitoperusteet rajoittavat viranomaisten tiedonsaantia 

periaatteessa yhtä laajasti kuin viranomaisen ja yksityisen välillä. Viranomaistoiminnassa ei 

ole olemassa yleisäännöstä, joka oikeuttaisi viranomaisen saamaan automaattisesti tietoja 

toisilta viranomaisilta asiakirjoista tai tiedoista, jotka ovat salassa pidettäviä.
178

 

 

Opetustoimessa tietojenvaihdon kumppani on usein sosiaali- ja terveystoimi.  Hallinnollisten 

järjestelyiden takia sama henkilö voi toimia perheneuvolassa kasvatus- ja 

perheneuvolapsykologina sekä koulupsykologina, jolloin hän tekee sosiaalihuoltolaissa 

määriteltyä kasvatus- ja perheneuvontatyötä sekä koulun oppilashuollon psykososiaalista 

työtä. Kasvatus- ja perheneuvoloiden toimintaan määritellään usein kuuluvaksi myös 

oppilashuollon psykososiaalisten palvelujen järjestäminen, jolloin toiminta tapahtuu samassa 

toimintayksikössä.  Ongelmaksi saattaa tällaisessa tilanteessa muodostua se, miten psykologi 

voi luovuttaa tietoja oppilashuoltotyöstään kasvatus- ja perheneuvolaan ja päinvastoin. 

Vaaditaanko asiaan aina asiakkaan tai hänen vanhempiensa lupa vai katsotaanko tietojen 

välitys saman työyksikön sisällä olevaksi normaaliksi työhön kuuluvaksi 

tiedonvälitykseksi?
179

  

 

                                                        
176 Tietosuojavaltuutetun kannanotto henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman 
käsittelystä 2004. 
177 Paavilainen 2010, s. 10. 
178 Mäenpää 2008, s. 184. 
179 Kunnan Y perhepalvelupäällikön kanssa käytyä sähköpostivaihtoa 2011. 
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Salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen luovutus toimintayksikkörajan yli edellyttää 

joko laissa erikseen säädettyä tiedonsaantioikeutta ja sitä vastaavaa oikeutta tietojen 

luovutukseen tai asianosaisen suostumusta. Tietojen käyttö toimintayksikön sisällä edellyttää 

tehtävään liittyviä käyttöoikeuksia. Olennaista on se, että toimintayksikössä työskentelevällä 

on oikeus käyttää vain sellaisia tietoja, jotka liittyvät hänen tehtäviensä hoitamiseen. Myös 

kaikki ne yksikössä työskentelevät, jotka eivät osallistu potilaan tai asiakkaan hoitoon tai 

huoltoon, ovat sivullisia, joilla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta kyseisten tietojen käsittelyyn. 

Oppilashuollon tietojen osalta käsittelyn välitön kytkentä työtehtäviin on todettu 

perusopetuslain 31 a §:ssä. Henkilötietolain 12 §:n luettelon 10 ja 12 kohdista puolestaan 

ilmenee oikeus käsitellä arkaluonteisia sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja edellä mainittuja 

tehtäviä hoitavissa toimintayksiköissä.
180

 

  

Oppilashuollolla on oma henkilörekisterinsä ja neuvolan sosiaalihuollon tiedoilla omansa, 

mutta ne voivat sijaita samassa tietojärjestelmässä. Samalla henkilöllä voi olla tehtäviensä 

puolesta pääsy eri rekistereihin siinä laajuudessa kuin hänen tehtävänsä edellyttävät.
181

 

  

Koululääkärin osalta tulee samantyyppisiä ongelmia, jos hän on antanut oppilaalle lähetteen 

sairaalaan ja haluaisi jatkossa tietää, onko hoitosuhde alkanut. Tässä tapauksessa lähetteen 

antanut lääkäri on kuitenkin sivullinen suhteessa sosiaalitoimen tai oppilashuollon toimintaan, 

vaikka tiedot koskisivat hänen hoidossaan aikaisemmin ollutta potilasta. Näin ollen 

esimerkiksi julkisuuslain 29 §:n 3 momentin mukaisen teknisen käyttöyhteyden perustaminen 

lääkärille potilaan asian etenemisen seurantaa varten edellyttäisi potilaan, ja alaikäisen 

tapauksessa laillisen edustajan, suostumusta.
182

 

 

Suun terveydenhuollon järjestäminen koulupäivän aikana on myös tuottanut päänvaivaa sekä 

terveystoimessa että koulutoimessa. Vielä 90-luvulla käynnit hammashoitolaan tapahtuivat 

opetushenkilökunnan myötävaikutuksella, mutta sittemmin yhteistyö on vähentynyt. 

Merkittävimmät syyt tähän ovat olleet lainsäädäntö ja opetushenkilöstön työtilanteen 

muuttuminen.  Terveydenhuoltolain 16 §:n mukaan kouluterveydenhuollon, johon suun 

terveydenhuoltokin kuuluu, järjestämisvastuu on kunnalla ja se pääsääntöisesti järjestetään 

perusterveydenhuollossa. Koska terveydenhuollon asiakkuus on julkisuuslain 24 §:n 25 

                                                        
180 Kunnan Y perhepalvelupäällikön kanssa käytyä sähköpostivaihtoa 2011. 
181 Kunnan Y perhepalvelupäällikön kanssa käytyä sähköpostivaihtoa 2011. 
182 Kunnan Y perhepalvelupäällikön kanssa käytyä sähköpostivaihtoa 2011. 
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kohdan mukaan salassa pidettävä tieto, ei tietoa asiakkuudesta saa antaa sivulliselle. Tässä 

tapauksessa oppilaitoksen henkilöstöön kuuluvat ovat sivullisia, koska suun terveydenhuollon 

tiedot eivät liity opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Näin ollen kutsut suun 

terveydenhuoltoon tulee toimittaa suoraan oppilaille tai heidän vanhemmilleen eikä 

opetushenkilökunnan kautta.  

 

Opetuksen järjestäjä puolestaan voi toimittaa oppilaiden nimilistan ja tiedot syntymäajoista 

terveydenhuoltoon, koska oppilaiden terveydenhuollon järjestäminen kuuluu 

terveyskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin. Henkilötunnus voidaan kerätä vasta potilaalta 

itseltään hoitosuhteen alkaessa.
183

 

 

4.2.3 Toiselle opetuksen järjestäjälle 

 

Perusopetuslain 40 §:n 4 momentissa säädetään, että oppilaan siirtyessä toisen opetuksen 

järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen tai toimintaan, aikaisemman 

opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan 

opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. 

Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä. Tässä kysymys 

ei ole tietojen varsinaisesta luovutuksesta, vaan siirtämisestä, koska saman kunnan 

oppivelvollisista ylläpidetty henkilörekisteri muodostaa yhden kokonaisuuden. Salassa 

pidettäviä tietoja voidaan siirtää vain siinä määrin kuin se on tarpeellista opetuksen 

asianmukaiseksi järjestämiseksi. 

 

Yllä mainittu lainkohta on rajattu soveltumaan vain perusopetuslain mukaiseen opetukseen, 

joten siirtyminen päivähoidosta perusopetukseen sekä perusopetuksesta lukio- tai 

ammatilliseen koulutukseen jäävät soveltamisalan ulkopuolelle. Lainkohdan on tarkoitus 

helpottaa opetuksen järjestäjää silloin, kun oppilas muuttaa toiseen kuntaan ja jatkaa 

perusopetuslain mukaan järjestettävässä opetuksessa.
184

  

 

                                                        
183 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 31.5.2000. 
184 Tilanne selkiytyi vuoden 2010 lainmuutoksen yhteydessä, koska sitä ennen tilanne oli epäselvä. Ks. 
Tietosuojavaltuutetun kannanotto 1431/41/2006. 
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4.2.4 Oppilastietojen luovuttaminen etsivään nuorisotyöhön 

 

Etsivä nuorisotyö perustuu nuorisolain (72/2006) 7 b, 7 c ja 7 d §:in, jotka tulivat voimaan 

vuonna 2011. Nuorisolain 7 c §:n mukaan opetuksen järjestäjän on luovutettava nuorisolaissa 

säädetyin poikkeuksin nuoren kotikunnan järjestämälle etsivälle nuorisotyölle yksilöinti- ja 

yhteystiedot sellaisesta perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut 

perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Nuoren tavoitettuaan etsivä nuorisotyöntekijä pyrkii 

auttamaan nuoren hänen itsensä antamin tiedoin sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla 

edistetään nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.  

 

Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamisen kannalta 

arvioiden tarpeellisia ja virheettömiä, kuten henkilötietolain 9 §:ssä säädetään. Tietoja 

voidaan käyttää vain etsivän nuorisotyön tarpeisiin ja tiedot on suojattava ulkopuolisilta. 

Tiedot on hävitettävä, kun niitä ei enää tarvita, eli kun nuori on kiinnittynyt tarvitsemiinsa 

palveluihin tai hän täyttää 29 vuotta. Tiedot on hävitettävä myös silloin, kun nuori ilmoittaa, 

ettei hän halua etsivän nuorisotyön kaltaista apua.
185

  

 

4.3 Tietojen luovuttaminen sivulliselle 

4.3.1 Oppilastietojen vieminen nettisivuille 

 

Henkilörekisterien julkisia henkilötietoja voidaan antaa kenelle tahansa, kuten muitakin 

julkisia tietoja. Antamisella tarkoitetaan julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaisesti tietojen 

kertomista suullisesti tai asiakirjan antamista viranomaisen luona nähtäväksi ja 

jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi. Julkisten henkilötietojen julkisuuslain 16 §:n 3 momentin 

mukainen luovuttaminen oppilaitoksen ulkopuolelle on mahdollista vain, jos 

luovutuksensaajalla itsellään on oikeus käsitellä puheena olevia henkilötietoja. 

Luovuttamisella viitataan henkilötietojen luovuttamiseen kopiona, tulosteena tai 

sähköisesti.
186

  

 

                                                        
185 Leinonen 2011: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2011/Sivut/Henkil%C3%B6tietojen-
k%C3%A4sittely-etsiv%C3%A4ss%C3%A4-nuorisoty%C3%B6ss%C3%A4.aspx.  
186 Ahvenainen-Räty 1999, s. 87. 

http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2011/Sivut/Henkil%C3%B6tietojen-k%C3%A4sittely-etsiv%C3%A4ss%C3%A4-nuorisoty%C3%B6ss%C3%A4.aspx
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2011/Sivut/Henkil%C3%B6tietojen-k%C3%A4sittely-etsiv%C3%A4ss%C3%A4-nuorisoty%C3%B6ss%C3%A4.aspx
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Henkilörekisteriin sisältyvien oppilaan henkilötietojen laittaminen oppilaitoksen kotisivuille 

on henkilötietojen sähköistä luovuttamista. Henkilötietoja ovat esimerkiksi oppilaan nimi ja 

kuva, josta oppilas on tunnistettavissa. Oppilaan henkilötietojen käsittely oppilaitoksissa 

perustuu koulun ja oppilaan välillä vallitsevaan yhteyteen, mutta kun tiedot on kerran viety 

avoimeen Internetiin, ei opetuksen järjestäjä eikä oppilas pysty tietoja enää hallitsemaan. 

Oppilastietojen luovutuksensaajia ovat kaikki, jotka voivat katsella kotisivuja eikä 

luovutuksensaajien käyttötarkoitusta ei voida selvittää eikä valvoa. Oppilaan tiedot ovat 

nähtävissä erilaisten hakupalveluiden avulla vielä oppilaitoksen kotisivuilta poistamisen 

jälkeenkin. Tästä syystä oppilaitoksen kotisivuille ei saa laittaa henkilörekisteriin sisältyviä 

henkilötietoja ilman rekisteröidyn asianmukaista suostumusta. Alaikäisen puolesta 

suostumuksen antaa hänen huoltajansa. 
187

 

 

Perusopetuksessa koearvosanoja laitetaan vain harvoin julkisille Internet-sivuille, mutta 

korkeakouluopinnoissa tämä tapa on hyvin yleinen. Perusopetuksessa oppilaan huoltajat 

saavat tiedon oppilaan koulumenestyksestä sähköisen reissuvihkon kautta ja jos 

käyttöoikeudet on asianmukaisesti määritelty, toimitaan henkilötietolain vaatimusten 

mukaisesti. Jos jostakin syystä koearvostelut olisi tarpeen laittaa näkyville Internetiin, olisi 

siihen saatava rekisteröidyn tai hänen huoltajansa suostumus. Siinä tapauksessa, että tiedot 

julkaistaan oppilasnumeroilla yksilöiden ilman nimiä, on tiedot mahdollista julkaista 

Internetissä ilman suostumustakin.
188

  

 

4.3.2 Oppilastietojen luovuttaminen vanhemmille 

4.3.2.1 Oppilastietojen luovuttaminen oppilaan omille vanhemmille 

 

Yleensä oppilaan vanhemmat ovat samalla hänen huoltajiaan eikä tiedonsaantioikeuksien 

määrittäminen ole erityisen ongelmallista. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos vanhemmat eroavat 

tai lapsi otetaan huostaan. Tällöin huoltajuusjärjestelyihin ja tiedonsaantiin on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. Huoltajien tiedonsaantioikeus perustuu perusopetuslain 3 §:n 3 

momenttiin, jonka mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.  

 

                                                        
187 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 6.11.2001. 
188 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 12.11.1999. 
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Eduskunnan oikeusasiamiehelle kanneltiin tapauksesta, jossa henkilö oli pyytänyt 

oppilaitoksen rehtorilta ja myöhemmin kunnan koulutusjohtajalta tietoa siitä, onko hänen 

lapsensa oppilaana tietyssä koulussa. Tietoa ei annettu pyytäjälle, koska kyseisestä 

vanhempaa ei ollut merkitty väestörekisteritietoihin lapsen huoltajaksi sekä siksi, että lapsen 

huoltajaksi merkitty vanhempi oli erikseen kieltänyt tiedon antamisen. Tapauksessa ei 

varsinaisesti ratkaistu sitä, olisiko tieto pitänyt antaa, vaan kyse oli siitä, ettei pyytäjä saanut 

kieltäytymisestä valituskelpoista päätöstä.
189

 Koska yksityiset eivät voi disponoida pätevästi 

viranomaisen hallussa olevien asiakirjojen julkisuudesta eikä tietoa koulun oppilaana 

olemisesta ole erikseen rajoitettu, olisi mielestäni tieto voitu antaa tietoa pyytäneelle 

vanhemmalle. Sen sijaan tieto siitä, että oppilas on oppilaana erityiskoulussa, on salassa 

pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 30 kohdan perusteella
190

. 

 

Tieto oppilaan huoltajista saadaan yleensä perustietolomakkeella, jonka tietoja voidaan 

muuttaa myöhemmin oppivelvollisuuden aikana. Opetuksen järjestäjä voi myös tarkistaa 

eräitä tietoja väestötietojärjestelmästä, kuten kuka tai ketkä ovat oppilaan virallisia huoltajia 

sekä sen, onko toiselle vanhemmalle annettu erillinen tiedonsaantioikeus lapsen asioista.  

 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle kanneltiin tapauksesta, jossa oppilasta koskevaan 

hallintopäätökseen oli merkitty huoltajiksi kolme henkilöä, vaikka kantelija oli lapsensa 

yksinhuoltaja väestörekisterijärjestelmään merkittyjen tietojen mukaan. Toinen huoltajaksi 

merkityistä henkilöistä oli lapsen isä, joka ei kuitenkaan todellisuudessa ollut lapsen huoltaja, 

ja toinen puolestaan henkilö, joka ei ollut lapselle mitään sukua. Asiaa selvitettäessä ilmeni, 

että virhe oli aiheutunut oppilastietojärjestelmässä olleesta viasta.
191

 Opetuksen järjestäjä on 

vastuussa siitä, että tiedot ovat oppilaitoksen tietojärjestelmissä oikein eikä tietoja toimiteta 

aiheettomasti kolmansille osapuolille. Toisaalta opetuksen järjestäjän on huolehdittava myös 

siitä, että yhteishuoltajuustilanteissa myös niin sanottu etävanhempi saa riittävästi tietoa 

lapsensa opinnoista. 

 

Vanhempienkaan tiedonsaantioikeus ei koske aivan kaikkea, sillä esimerkiksi potilaslain 9 §:n 

2 momentissa on merkittävä rajoitus: “[j]os alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa 

nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja 

                                                        
189 EOAK 1604/4/00 ja 1605/4/00. 
190 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 24 
191  EOAK 3951/4/09. 
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hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.” Näin 

ollen kouluterveydenhoitajan kanssa asioimisesta ei tarvitse täysimääräisesti ilmoittaa 

vanhemmille. 

 

Toisen asteen opetuksessa tiedonsaantioikeuksien muuttuminen on syytä huomioida, koska 

opiskelija tulee täysi-ikäiseksi opintojensa aikana eikä huoltajilla ole enää samalla tavalla 

tiedonsaantioikeuksia. Tämä täytyy huomioida lähinnä sähköisen reissuvihkon 

käyttöoikeuksissa. 

 

4.3.2.2 Oppilastietojen luovuttaminen luokkatovereiden koteihin 

 

Oppilaitoksissa jaetaan oppilaiden yhteystiedot sisältävät luettelot oppilaiden koteihin, jotta 

yhteydenpito onnistuisi samalla luokalla olevien kesken. Ennen yhteystietojen jakamista on 

suositeltavaa etukäteen kertoa luettelon laatimisesta ja jakamisesta. Samalla vanhempia 

voidaan pyytää ilmoittamaan ne yhteystiedot, joiden antamiseen he suostuvat.
192

 On syytä 

erikseen huomioida, ettei turvakiellon alaisia tai muuten salaisia yhteystietoja ilmoiteta 

eteenpäin.   

 

Sähköpostia lähetettäessä useammalle vastaanottajalle on suositeltavaa lisätä vastaanottajat 

piilokopiokenttään, jolloin vastaanottajat eivät näe toistensa sähköpostiosoitteita 

aiheettomasti. 

 

4.3.2.3 Vanhempaintoimikunnan toiminta 

 

Vanhempaintoimikunnan toiminta on erillistä opetuksen järjestäjän toiminnasta, joten 

henkilötietojen käsittelyyn vanhempaintoimikunnassa tulee saada erillinen suostumus. 

Toimikunnan toiminnan yhteydessä saattaa tulla arvioitavaksi myös se, minkälaista 

henkilötietojen käsittelyä voidaan pitää asiallisesti perusteltuna vanhempaintoimikunnan 

toiminnan kannalta.
193

  

 

                                                        
192 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 85. 
193 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 22.5.2001. 
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4.3.3 Henkilötietojen luovuttaminen tieteelliseen tutkimukseen 

 

Henkilötietolain 14 §:n nojalla oppilaiden henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteelliseen 

tutkimukseen, jos tutkimusta ei voida suorittaa ilman henkilön yksilöintiä koskevia tietoja ja 

jos rekisteröidyn suostumusta ei ole mahdollista hankkia. Henkilörekisterin käytön on 

perustuttava asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on oltava vastuullinen 

johtaja tai siitä vastaava ryhmä. Henkilörekisteriä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin 

mitä tutkimussuunnitelmassa on kuvattu, ja tiedot pitää suojata ja hävittää tietyllä tavalla. 

Salassa pidettävien tietojen luovuttamiselle on asetettu erityisiä vaatimuksia. 

  

Henkilötunnus ei ole salassa pidettävä tieto, mutta sen käsittelyä on rajoitettu henkilötietolain 

13 §:n mukaisesti. Henkilötunnus voidaan kuitenkin luovuttaa tieteelliseen tutkimukseen, 

edellyttäen että luovutettavat tiedot ovat tarpeellisia tutkimuksessa.
194

  

 

Opiskelijan lopputyöhön liittyvä mielipidetutkimus voidaan rinnastaa yksityiskohdista 

riippuen joko kyselytutkimukseen tai yllä kuvatuin edellytyksin tieteelliseen tutkimukseen. 

Jos katsotaan, että kysymyksessä on enemmänkin kyselytutkimus, voidaan viranomaisen 

asiakkaiden sähköpostiosoitteita luovuttaa lopputyötä tekevälle opiskelijalle vain asiakkaan 

suostumuksella, ellei kyselytutkimuksen tekeminen perustu viranomaisen toimeksiantoon
195

. 

  

Opetuksen järjestäjä rekisterinpitäjänä vastaa siitä, että oppilaiden henkilötietoja luovutetaan 

vain henkilötietolain edellytykset täyttävään tutkimukseen. Kunnassa on kuitenkin aiheellista 

päättää keskitetysti, minkälaisiin tieteellisiin tutkimuksiin tietoja voidaan luovuttaa ja kenen 

tehtäviin kuuluu luovuttamisesta päättäminen.
196

 

 

4.3.4 Oppilastietojen luovuttaminen toimituksellisiin tarkoituksiin 

 

Lehdistö ja muut mediat julkaisevat yleensä alkukesän aikana nimilistan valmistuneista ja 

samassa yhteydessä saatetaan esittää poimintoja poliitikkojen sekä muiden julkisuuden 

                                                        
194 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 28.1.2002. 
195 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 26.9.2008. 
196 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 87–88. 
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henkilöiden päättötodistuksista. Myös eräitä kurinpitorangaistuksia on käsitelty mediassa 

varsin laajasti
197

.  

 

Henkilötietolain 2 §:n 5 momentin mukaan kyseistä lakia sovelletaan vain rajoitetusti 

henkilötietojen käsittelyyn toimituksellisia tarkoituksia varten. Julkisten henkilötietojen 

luovuttamiselle ei ole estettä, jos voidaan varmistua siitä, että kysymyksessä todella on 

tiedotusvälineen edustaja ja hän ilmoittaa käyttävänsä pyytämiään henkilötietoja 

toimituksellisiin tarkoituksiin. Näin ollen henkilötietolaki ei estä opiskelemaan valittujen eikä 

oppilaitoksesta valmistuneiden nimien luovuttamista tiedotusvälineille.
198

 

  

Koska perusopetusasetuksen 18 ja 19 §:ien mukaisesti päättötodistus ja kurinpitorangaistukset 

ovat hallinnollisia päätöksiä, ne ovat myös julkisia, ellei niiden julkisuutta ole erikseen 

rajoitettu.  Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii erityisen tuen päätöksen ja siitä syystä tästä 

kertova *- merkintä todistuksessa on salassa pidettävä eikä tällaisia todistuksia voida antaa 

toimituksellisiin tarkoituksiin
199

.  

 

4.3.5 Oppilastietojen luovuttaminen matrikkeliin ja oppilaitoksen omiin julkaisuihin 

 

Henkilömatrikkelista säädetään henkilötietolain 17 §:ssä. Henkilömatrikkelilla tarkoitetaan 

julkaisua, johon on koottu esimerkiksi tiedot tietyn vuoden ylioppilaista tai oppilaitoksesta 

valmistuneista. Matrikkelia varten tekijä tarvitsee perustiedot jostakin toisesta rekisteristä, 

jonka perusteella matrikkelitietoja voidaan täydentää. Opetuksen järjestäjä voi 

rekisterinpitäjänä luovuttaa matrikkelin tekijälle oppilaidensa ja entisten oppilaidensa sellaiset 

vähäiset perustiedot, joita matrikkelin tekijällä on muutoinkin henkilötietolain 17 §:n mukaan 

oikeus kerätä. Tarpeellisia yksilöintitietoja voivat olla esimerkiksi nimi ja syntymäaika sekä 

se, milloin on valmistunut kyseisestä oppilaitoksesta. Matrikkelin tekijän on huolehdittava, 

että matrikkelissa julkaistavat tiedot ovat virheettömiä. Opetuksen järjestäjän on ilmoitettava 

oppilailleen, että heidän henkilötietojaan voidaan luovuttaa erilaisia matrikkeleja varten, 

mutta oppilailla on mahdollisuus kieltää luovuttaminen tähän tarkoitukseen. Perusopetuksessa 

                                                        
197 Ks. esim. Paavo Lipposen kurinpitorangaistuksesta  
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194698131493/artikkeli/vaite+uskonnonopettajan+lyomisesta+suu
tutti+paavo+lipposen+-+lue+alkuperainen+mielipidekirjoitus.html. 
198 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 28.9.2000. 
199 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 24. 
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henkilömatrikkelit ovat jokseenkin harvinaisia, mutta yleisempiä esimerkiksi lukioissa ja 

yliopistoissa.
200

 

 

Oppilaitokset julkaisevat toimintakertomuksia ja niihin on mahdollista laittaa oppilaiden 

luokka- ja ryhmäkohtaisia nimiluetteloita, koska toimintakertomuksen katsotaan kuuluvan 

osaksi opetuksen järjestämistä, jonka nojalla tarpeellisten henkilötietojen käsittely on 

oikeutettua. Suositeltavaa on, ettei nimien lisäksi julkaistaisi muita oppilastietoja, kuten 

syntymäaikaa. Historiikin osalta tilanne taas on toinen, sillä sen tarkoitus ei ole opetuksen 

järjestäminen eikä henkilötietojen käsittelyoikeutta ole. Vaikka henkilötietolaki ei koskekaan 

painettuja teoksia, on katsottu, että henkilötietolaissa olevaa henkilömatrikkelia koskevaa 

erityissäännöstä tulee soveltaa julkaisun tausta-aineistoksi mahdollisesti kerättyyn 

matrikkelirekisteriin, jonka perusteella teokseen sisältyvä matrikkeli on julkaistu.
201

  

 

4.4 Oppilastietojen arkistointi ja poistaminen oppilaitoksen rekisteristä 

 

Henkilötietolain 34 §:n mukaan sellainen henkilörekisteri, joka ei enää ole tarpeellinen 

rekisterinpitäjän toiminnan kannalta, on hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole 

erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä lain 35 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla arkistoon.  Arkaluonteiset tiedot on poistettava rekisteristä heti sen 

jälkeen, kun käsittelylle ei enää ole 12 §:n mukaista perustetta. Tietojen tarpeellisuus ja 

poistaminen on arvioitava viiden vuoden välein. 

 

Passiivisessa säilytyksessä olevaa tietoa ei tule käyttää enää hyväksi rekisterinpitäjän 

operatiivisessa toiminnassa ja tietojen käyttöoikeudet täytyy rajoittaa siten, että vain 

arkistonhoidosta vastaavat henkilöt voivat käsitellä niitä.
202

 Oppilaitoksen osalta tämä 

tarkoittaa, ettei esimerkiksi opettajien tule päästä tällaiseen tietoon käsiksi. 

 

Osa kunnallisen opetustoimen asiakirjoista tulee kuitenkin säilyttää pysyvästi. Arkistolaitos 

määrää arkistolain 8 §:n nojalla siitä, mitkä arkistolain piiriin kuuluvien arkistonmuodostajien 

asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot säilytetään pysyvästi. Arkistolaitos voi myös 

määrätä julkishallinnon viranomaisten henkilörekistereitä tai niihin sisältyviä tietoja 

                                                        
200 Tietosuojavaltuutetun toimisto 2007: Henkilömatrikkelit. 
201 Vehkamäki - Lahtinen - Tamminen-Dahlman 2012, s. 88. 
202 Tietosuojavaltuutetun kannanotto, Dnro 775/41/2010. 
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säilytettäväksi pysyvästi. Esimerkiksi perusopetuksen päättötodistukset ja erotodistukset tulee 

säilyttää pysyvästi, mutta tiedot poissaolosta voi poistaa, kun poissaolosta on meneillään 

olevan lukuvuoden lisäksi kulunut yksi lukuvuosi.
203

 

 

Arkistolain 13 § velvoittaa hävittämään määräajan säilytettävät asiakirjat säilytysaikojen 

päätyttyä. Asiakirjoja saa hävittää vasta arkistonmuodostussuunnitelmaan sisältyvän 

säilytysajan umpeuduttua ja silloinkin niin, että tietosuojaa ei vaaranneta. Erityistä 

huolellisuutta on noudatettava salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen hävittämisessä.
204

  

 

4.5 Julkisuuslain mukaiset oikeusturvakeinot  

 
Jos viranomaisen henkilökuntaan kuuluva kieltäytyy antamasta tietoa asiakirjasta, tiedon 

pyytäjällä on oikeus saattaa sen viranomaisen ratkaistavaksi, jonka hallussa asiakirja on. 

Opetustoimen osalta oikaisusta päättävä viranomainen on yleensä opetustoimesta vastaava 

lautakunta tai kunnanhallitus. Kielteinen päätös asiakirjan antamisesta ei estä asian uutta 

käsittelyä samassa viranomaisessa, eli näin ollen tiedon pyytäjä voi esittää uuden 

tietopyynnön paremmin perusteltuna tai rajattuna toisella tavalla.
205

 

 

Jos tiedon pyytäjä on tyytymätön oikaisumenettelyyn, hän voi valittaa siitä hallinto-oikeuteen 

hallintolainkäyttölain mukaisesti. Myös kunnan viranomaisen päätöksestä valitetaan suoraan 

hallinto-oikeuteen eikä kuntalain 89 §:n valituskieltoa sovelleta näissä tapauksissa. 

Päätöksestä saa valittaa lähinnä se, joka on saanut viranomaiselta kielteisen päätöksen 

asiakirjapyyntöönsä, sillä kielteisellä päätöksellä on vain harvoin vaikutusta muihin 

tahoihin.
206

 

 

Oppilaalla tai hänen vanhemmillaan saattaa olla intressi valittaa asiakirjan antamista 

koskevasta myönteisestä päätöksestä, jolla on annettu tietoja oppilasta koskevia seikkoja 

sisältävästä salassa pidettävästä asiakirjasta. Valitukseen sovelletaan suoraan 

                                                        
203 Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat 2010. 
204 Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat 2010. 
205 Mäenpää 2008, s. 232 - 233. 
206 Mäenpää 2008, s. 236. 
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hallintolainkäyttölakia eikä sisäistä oikaisumenettelyä käytetä, kuten kielteisten päätösten 

ollessa kysymyksessä.
207

  

 

 

                                                        
207 HE 30/1998, Yksityiskohtaiset perustelut 33 §. 
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5 VASTUU SALASSAPITO- JA VAITIOLOSÄÄNNÖSTEN 

RIKKOMISESTA  

5.1 Henkilötietolain rikkomisesta seuraavat rikosoikeudelliset seuraamukset 

 

Henkilötietolain säännösten vastaisesta toiminnasta voi olla rangaistuksena rikosoikeudellinen 

sanktio, eli sakkoja tai vankeutta, sekä taloudellinen korvausvastuu. Lisäksi rekisterinpitäjä 

voi työnantajana määrätä palveluksessaan olevalle henkilölle kurinpidollisen seuraamuksen 

säännösten noudattamatta jättämisestä. Rikoslain yleisten säännösten perusteella myös 

konfiskaatio ja rikoksentekovälineen julistaminen menetetyksi ovat mahdollisia 

seuraamuksia.
208

 Henkilötietolain vastaiseen toimintaan voi syyllistyä lain soveltamisalan 

mukaisesti niin yksityinen toimija kuin viranhaltijakin. Eroa ei toisin sanoen tehdä samalla 

tavalla kuin julkisuuslain vastaisessa toiminnassa, sillä julkisuuslakia sovelletaan eräin 

poikkeuksin vain viranomaisiin. On huomattava, että sama virkamies tai luottamushenkilö voi 

syyllistyä sekä henkilötietolain vastaiseen menettelyyn että virkavelvollisuuden rikkomiseen, 

eivätkä nämä tekomuodot sulje toisiaan pois. 

 

Henkilötietolain 48 §:n 1 momentissa on viittaus rikoslain 38 ja 40 luvun säännöksiin, joissa 

säädetään rangaistus henkilörekisteririkoksesta, henkilörekisteriin sisältyvästä tietomurrosta ja 

henkilötietolain 33 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta sekä virkasalaisuuden 

rikkomisesta. 

 

Henkilötietolain 33 §:n vaitiolovelvollisuussäännöstä sovelletaan jokaiseen, joka käsittelee 

henkilötietoja. Virkamies tai julkista valtaa käyttävä voidaan tuomita vaitiolovelvollisuuden 

rikkomisesta rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan, ellei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa 

rangaistusta. Jos henkilö toimii muussa asemassa tahallisesti vastoin salassapito- tai 

vaitiolovelvollisuuden perustavaa normia, hänen toimintansa saattaa täyttää 

salassapitorikoksen tai -rikkomuksen tunnusmerkistön rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n 

mukaisesti.
209

  

 

                                                        
208 Tietosuojavaltuutetun toimisto: henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 2010, s. 2. 
209 Mäenpää 2008, s. 362. 
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Rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädettyyn salassapitorikokseen syyllistyvä henkilö voidaan 

tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi ja 2 §:ssä säädettyyn 

salassapitorikkomukseen syyllistyvä voi saada sakkorangaistuksen.
210

 

  

Tietomurtoon syyllistyy henkilö, joka käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta tai 

turvajärjestelyn muuten murtamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään, jossa 

sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään 

tietoja. Oikeudeton tunkeutuminen voi kohdistua myös edellä mainitun järjestelmän erikseen 

suojattuun osaan. Tietomurtoon syyllistyy myös henkilö, joka tietojärjestelmään tai sen osaan 

tunkeutumatta teknisen erikoislaitteen avulla oikeudettomasti ottaa selon tietojärjestelmässä 

olevasta tiedosta. Tietomurron yrityskin on rangaistava. Tietomurtoa koskeva säännös on 

toissijainen ja se syrjäytyy, jos teosta on muualla laissa säädetty ankarampi tai yhtä ankara 

rangaistus. 
211

 

 

Henkilötietolain 48 §:n 2 momentissa säädetään henkilörekisteririkkomuksesta, joka on 

luonteeltaan henkilörekisteririkosta lievempi teko. Samoin kuin henkilörekisteririkos myös 

henkilörekisteririkkomus on rangaistava tahallisena tai törkeästä tuottamuksesta tehtynä. 

Rangaistusseuraamuksena henkilörekisteririkkomuksesta on sakkoa, paitsi jos teosta on 

muualla laissa säädetty ankarampi rangaistus.
212

  

 

5.2 Vahingonkorvausvelvollisuus 

 

Henkilötietolain 47 §:n mukaan rekisterinpitäjä on velvollinen korvaamaan sen taloudellisen 

ja muun vahingon, joka on aiheutunut rekisteröidylle tai muulle henkilölle henkilötietolain 

vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Vastuu kattaa myös henkilölle laittomasta käsittelystä 

aiheutuneen kärsimyksen. 

 

Vahingonkorvausvelvollisuus voi seurata millaisesta henkilötietojen lainvastaisesta 

käsittelystä tahansa. Rekisterinpitäjän korvausvastuu on tuottamuksesta riippumatonta eli niin 

sanottua ankaraa vastuuta. Korvausvelvollisuus ei edellytä esimerkiksi laiminlyöntiä 

rekisterinpitäjän puolelta.  Vahingonkorvausta vaativalla henkilöllä on todistustaakka 

                                                        
210 Tietosuojavaltuutetun toimisto henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 2010, s. 3-4. 
211 Tietosuojavaltuutetun toimisto henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 2010, s. 4. 
212 Tietosuojavaltuutetun toimisto henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 2010, s. 4. 
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kärsimästään vahingosta, joten hänen on näytettävä toteen kärsimänsä vahinko lainvastaisesta 

menettelystä. Vahingonkorvauskanne käsitellään toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.
213

  

 

5.3 Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden 

rikkominen 

 

Virkamiehen tulee olla julkisen vallan käyttäjänä sekä puolueeton että objektiivinen ja 

samalla kansalaisten tulee voida luottaa virkatoiminnan lainmukaisuuteen.
214

 

Virkavelvollisuuksien rikkominen on virkavirhe, ja rikosoikeudellinen virkavastuu perustuu 

siihen, että virkavelvollisuuden vastaisesta teosta tai laiminlyönnistä on säädetty laissa 

rangaistusuhka. Virkarikoksista säädetään rikoslain 40 luvussa. Kun toiminta täyttää 

rangaistavan teon tunnusmerkistön, kysymyksessä on virkarikos. Sen tekemiseen voi 

syyllistyä kunnan luottamushenkilö, viranhaltija ja eräissä tapauksissa myös kunnan 

työntekijä sekä kuntaan toimeksiantosuhteessa oleva tilintarkastaja.
215

  

 

Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen, eli huolimattomuudesta tai 

varomattomuudesta tapahtuva virkasalaisuuden rikkominen, on säädetty rikoslain 40 luvun 5 

§:ssä rangaistavaksi. Jos virkamies tai julkisyhteisön työntekijä tahallaan palvelussuhteen 

päätyttyä tai sen aikana oikeudettomasti paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka 

julkisuuslain tai muun lain mukaan on salassa pidettävä, tai jota muutoin ei saa lain mukaan 

ilmaista tai käyttää omaksi tai toisen hyödyksi, tulee hänet tuomita virkasalaisuuden 

rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi, edellyttäen, ettei teosta ole 

muualla säädetty ankarampaa rangaistusta. Jos teko osoittaa henkilön ilmeisen 

sopimattomaksi virkaansa, voidaan hänet tuomita myös viralta pantavaksi.
216

  

 

Tiedon paljastaminen on oikeudetonta silloin, kun salassapito- tai vaitiolovelvollisuudesta 

poikkeamiseen ei ole riittävää oikeudellista perustetta. Oikeuttamisperuste voi olla henkilön 

                                                        
213 Tietosuojavaltuutetun toimisto henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 2010, s. 4. 
214 Suopohja - Liusvaara 2000, s. 229. 
215 Heuru 2002 a, s. 287. 
216 Suopohja-Liusvaara 2000, s. 229. 
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asianosaisasema tai erityislainsäädännöstä ilmenevä tiedonsaantiperuste. 

Oikeudettomuusedellytys ei täyty, jos tieto ei ole alun perinkään ollut salassa pidettävä.
217

  

 

Perusopetuksen osalta virkasalaisuuden rikkomista ja törkeän virkasalaisuuden rikkomista 

arvioidaan perusopetuslain salassapitosäännösten perusteella. Salassapitoon liittyvät asiat ovat 

haasteellisia, koska niihin liittyy aina punnintaa yksityisen edun turvaamisen ja hallinnon 

julkisuuden välillä
218

. Jäntti on lopputyössään esittänyt, että opettajan kannalta on pienempi 

virhe olla antamatta punnintatilanteessa tietoa julkisuuteen sen sijaan, että hän antaisi 

julkisuuteen tiedon, jota ei olisi saanut antaa (Jäntti 2003, s. 47). Tulkinta on mielestäni sikäli 

oikea, että tiedon antamisesta kieltäytyminen voidaan saattaa muutoksenhakuteitse uudelleen 

arvioitavaksi, kun taas väärin perustein annettua tietoa ei saa antamattomaksi.  

 

Jos virkamies huolimattomuudesta tai varomattomuudesta syyllistyy virkasalaisuuden 

rikkomiseen eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut tekoon 

liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava, jollei teosta ole 

muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta 

sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Teon vähäisyys voi poistaa näin ollen 

teon rangaistavuuden, jolloin vähäisyyttä osoittaa esimerkiksi aiheutetun vahingon pieni 

määrä
219

. Koska viranomaistoimintaan liittyy erityinen vastuu, tuottamuksellisen 

virkasalaisuuden rikkomisen kynnys saattaa olla alhaisempi kuin yleensä tuottamuksellisissa 

rikoksissa
220

. 

 

Tuottamuksellinen tekomuoto tarkoittaa muun muassa teon huolimattomuutta tai 

varomattomuutta. Huolimattomuutta on esimerkiksi asiakirjojen huolimaton säilyttäminen 

siten, että sivullisella on mahdollisuus tutustua niiden sisältämiin tietoihin. Työasioista ja 

salassa pidettävistä asioista keskusteleminen sivullisten kuullen ilmentää varomattomuutta.
221

 

Tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkomisen tunnusmerkistö voi täyttyä myös, jos 

virkamies ei selvitä salassapitoperustetta riittävän huolellisesti ja paljastaa tällaisen tiedon. 

 

                                                        
217 Mäenpää 2008, s. 360. 
218 Viljanen 1990 s. 210. 
219 Mäenpää 2008, s. 361. 
220 Jäntti 2003, s. 48. 
221 Mäenpää 2008, s.361. 
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Salassapitoon liittyvistä asioista on erityisen tärkeää tiedottaa luottamushenkilöille, koska 

heillä ei ole samalla tavalla työhuoneita käytössään kuin virkamiehillä. B-listan asiat saattavat 

sisältää runsaasti salassa pidettävää tietoa. 
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6. LOPUKSI 

 

Oikeus maksuttomaan perusopetukseen on turvattu perustuslain 16 §:ssä. Kunnan 

tehtävänä on järjestää perusopetusta, mutta tietyin edellytyksin myös rekisteröity 

yhteisö tai säätiö voi toimia opetuksen järjestäjänä.  Asianmukaisen perusopetuksen 

järjestäminen edellyttää, että opetuksen järjestäjä käsittelee toimintansa kannalta 

tarpeellisia henkilötietoja, joista osa on henkilötietolain mukaan arkaluonteisia ja 

julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä. 

 

Oppilastietojen käsittelyssä on otettava huomioon kaksi toisilleen vastakkaista 

oikeusperiaatetta, sekä oppilaan ja hänen perheensä oikeus yksityisyyteen että 

viranomaisten toimintaa ohjaava julkisuusperiaate. Oppilaiden yksityisyyttä on 

kunnioitettava myös oppilaitoksen toiminnassa, vaikka tämä ei olekaan oppilaan 

yksityiselämän ydinaluetta. Toisaalta demokratian toteutuminen ja yksilön oikeusturva 

edellyttävät, että kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoja, jotka vaikuttavat heitä 

koskevaan päätöksentekoon tai heihin kohdistuvaan tosiasialliseen hallintotoimintaan, 

josta opetustoiminnassakin on kysymys. Punnintaa näiden kahden edun välillä tehdään 

käytännön opetustoimessa päivittäin.  

 

Sähköisten tietojärjestelmien oppilastietojen käsittelyn haasteet ovat osittain samat 

kuin perinteisten paperiarkistojenkin osalta. Rekisterin tiedot on suojattava 

asianmukaisesti niin, ettei sivullisilla ole sinne pääsyä.  Sähköisten järjestelmien 

suojaaminen tarkoittaa käyttöoikeuksien jatkuvaa hallinnointia, kun taas perinteiset 

arkistokaapit eivät samalla tavalla vaadi alituista ylläpitoa. Koska opetuksen järjestäjä 

vain harvoin voi tuottaa tietojärjestelmän itse, on palveluntarjoajan kanssa tehdyllä 

sopimuksella suuri rooli niin tietosuojan tason, järjestelmän ominaisuuksien kuin 

vastuukysymyksienkin kannalta. Sähköiset tietojärjestelmät ovat myös alttiimpia 

tietotomurroille kuin perinteiset arkistokaapit. 

 

Suurimmat haasteet oppilastietojen käsittelyssä liittyvät kuitenkin poikkihallinnolliseen 

toimintaan, kuten oppilashuoltoon. Hallintokuntien rajat ylittävä toiminta edellyttää 
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viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Viranomaisilla ei kuitenkaan ole subjektiivista 

oikeutta saada toisiltaan salassa pidettäviä tietoja, ellei lailla ole toisin säädetty.  

Julkisuuslain 14 §:n mukaan asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka 

hallussa asiakirja on eikä tämä viranomainen välttämättä ole pätevä arvioimaan 

tietopyynnön esittäneen viranomaisen tarvetta tietoon. Tästä syystä välttämättömiäkin 

tietoja saattaa jäädä saamatta, mikä puolestaan hidastaa oppilasta koskevaa 

päätöksentekoa eikä tuen tarpeessa oleva lapsi saa apua oikea-aikaisesti.  

 

Lailla perusopetuslain muuttamisesta pyrittiin ratkaisemaan tietojensaantioikeuteen 

liittyviä ongelmia muun muassa siten, että opetuksen järjestäjälle säädettiin 

nimenomainen oikeus saada opetuksen asianmukaiseksi järjestämiseksi välttämättömät 

tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilta.  Tämä tietojensaantioikeus on vahva 

mandaatti opetuksen järjestäjälle, sillä ennen lain muutoksen voimaan tuloa oltiin 

potilaslain varassa. Potilaslain sanamuoto ”saadaan antaa” jätti paljon tilaa 

aiheettomallekin salassa pidolle. Mielestäni uudistuksella mentiin lapsen edun kannalta 

oikeaan suuntaan. 

 

Pääsääntöisesti koulun ja kodin välinen yhteistyö on toimivaa eikä tiedonsaanti 

muodostu ongelmaksi. Tarvittaessa huoltajat antavat suostumuksensa, jotta tarpeelliset 

tiedot saadaan opetuksen järjestäjän käyttöön. Tilanne kuitenkin kärjistyy niiden 

oppilaiden kohdalla, jotka ovat muutenkin syrjäytymisvaarassa, sillä oppilaan huoltajat 

eivät ole syystä tai toisesta halukkaita osallistumaan koulun ja kodin väliseen 

yhteistyöhön. Tällaisten oppilaiden ollessa kysymyksessä hallintokuntien rajat ylittävä 

tietojen vaihdon mahdollistaminen lainsäädännön avulla on ensiarvoisen tärkeässä 

asemassa. 

 

Lainsäädännössä ei koskaan ole mahdollista aukottomasti ratkaista kaikkia 

opetustoimen arjessa kohdattavia tulkintaongelmia. Tulkintaa rajaavat reunaehdot on 

kuitenkin määriteltävä riittävän selkeästi laissa perusoikeuksia kunnioittaen. 

Perusopetuslain muutoksesta on kulunut vasta kaksi vuotta, joten aikaa on kulunut liian 

vähän, jotta voitaisiin pätevästi arvioida säännösten toimivuutta. Lainsäädäntö ei 

yksinään riitä turvaamaan yhtäältä julkisuusperiaatteen toteutumista ja toisaalta 

oppilaan yksityisyyden suojaa. Oppilaitoksen henkilöstön on omaksuttava tietojen 
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käsittelyä koskeva säännöstö osaksi omaa työtään sekä periaatteen että käytännön 

tasolla. Henkilötietolain ja julkisuuslain perusperiaatteiden ymmärtäminen helpottaa 

oppilastietojen käsittelyä opetustoimessa, joskin toimintaympäristön muutokset tuovat 

uusia haasteita.  


