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1 Yleistä 
CGI:n Aura-järjestelmä on psykologien ja -kuraattorien työväline, jolla psykologit ja -kuraattorit kirjaavat 
järjestelmään asiakkaisiinsa ja näiden asiakkuuksiin liittyviä tietoja ja hallitsevat asiakastyöhän liittyviä 

asiakirjoja.  
 
Auran oppilasrekisteri voidaan muodostaa poimimalla tietoja oppilaitoksen omasta opiskelijarekisteristä. 
Auran asiakasrekisterin taas muodostavat ne opiskelijat, joilla on asiakkuuksia. 
 
Aura on asiakastietorekisteri, josta rekisterinpitäjän on tehtävä rekisteriseloste. 
 
Tietojen arkaluontoisuuden ja henkilön yksilönsuojan vuoksi Auran tietoturvalle on asetettu tiukat 
erityisvaatimukset. Järjestelmä on suojattavissa verkossa toimivalla SSL -tietoliikenteen suojauksella. 
Käyttäjäkohtaisesti järjestelmän käyttöä rajataan myös roolin ja oppilaitosten avulla, sekä tehtävien 
mukaisilla tarkemmilla käyttöoikeuksilla. Ensiarvoisen tärkeänä asiana on huomioitu myös 
salassapitovelvollisuus. 
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2 CGI Aura kuvaus 

2.1 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta 

Aura -järjestelmässä peruste henkilötietojen käsittelylle on oppilashuoltotyön asiakassuhde 

rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 "Käsittelyn 

lainmukaisuus" kohdan 1b mukaisesti. 

 

Tietosuoja-asetuksen artikla 6, kohta 1: 

Käsittely on lainmukaista ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä 
täyttyy:  

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä 
tarkoitusta varten; 

b) … 

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; 

d) … 

e) … 

f) ... 

 

2.2 Henkilötietoryhmät 

CGI Aura -järjestelmässä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä: 

 Henkilön perustiedot kuten nimi, henkilötunnus ja osoite. 

 Henkilön oppilashuollon asiat (asiakkuus) 

 Henkilön oppilashuoltotyön arviointi (asiakkuuden päättäminen) 

Tietoryhmät on tarkennettu järjestelmän ohjelmistokuvauksessa. 

 

Käyttäjästä tallennetaan järjestelmään 

 käyttäjätunnus ja käyttäjän nimi 

 salasana kryptattuna 

 käyttöoikeudet organisaatioittain 

 käyttöoikeudet toiminnoittain 

 

Henkilötietojen rekisteröinti CGI Aura –järjestelmässä perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisten 

velvotteiden täyttämiseen. Näitä lakeja ovat mm: 

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 

 Perusopetuslaki 628/1998 

 Lukiolaki 629/1998 

 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 

 Henkilötietolaki 1999/523 
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 Lastensuojelulaki 2007/417 

 Terveydenhuoltolaki 152/1990 

 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus / GDPR 

 

2.3 Tietolähteet 

Tietolähteeksi edellisen kohdan henkilötietoryhmille tulkitaan kaikki henkilöt tai tahot, jotka tuottavat ko. 

tietoja CGI Aura –järjestelmään. 

Tietolähteenä voi olla esim. opiskelijahallinto –järjestelmä (Primus tai Helmi), jotka tuottavat liittymällä CGI 

Aura -järjestelmään henkilön perustiedot. 

Tietolähteenä on myös käyttäjä (kuraattori tai psykologi), joka syöttää järjestelmään tietoja oppilahuollon 

prosessin mukaisesti. 

 

2.4 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Aura -järjestelmästä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti. 

Aura -järjestelmästä luovutetaan erikseen pyynnöstä tietoja seuraaville: 

 Rekisteröidylle  

 Lain mukaisen tiedonsaantioikeuden omaavalle 

Tietoja voidaan siirtää myös organisaation sisäiseen raportointiin. 

 

2.5 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Pääsy CGI Aura -järjestelmään on rajoitettu käyttäjätunnuksen, salasanan ja käyttäjälle määritettyjen 

käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet määritellään kahdella tasolla: kenen tietoihin käyttäjällä on 

oikeudet ja mitä toimintoja käyttäjä voi CGI Aura -järjestelmässä käyttää. 

Käyttäjäkohtaiset henkilön tietoihin kohdistuneet lisäykset, muutokset ja poistot viedään lokiin. Lokia ei voi 

muuttaa.  

Henkilön tietoja voi rajoitetusti (suljetut asiakkuudet, pääsy ko. oppilaitoksen tietoihin) katsella toisen 

käyttäjän toimesta, josta täytyy kirjata erikseen syy tietojen katseluun. Tieto katselusta kirjautuu 

lokitietoihin, joita ei voi muuttaa. 

 

2.6 Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen 

 

2.6.1 Oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä ei ole lähtökohtaisesti pääsyä CGI Aura –järjestelmään. 
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Niiden tietojen osalta, joihin rekisteröidyllä itsellään ei ole pääsyä, on käyttäjän mahdollista muodostaa 

raportti luovutettavaksi rekisteröidylle. Tietojen kattava raportointi ja henkilön tunnistaminen on 

rekisterinpitäjän vastuulla. Raportti voidaan muodostaa CGI Auran toiminnallisuudella.  

 

2.6.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisterinpitäjä tekee muutokset järjestelmään. Kaikista muutoksista tallentuu lokille merkintä. 

Rekisterinpitäjän tulee pitää kirjaa henkilötietojen oikaisupyynnöistä artiklan 9 mukaisen 

osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi. Nämä muodostavat uuden henkilötietorekisterin, joka ei ole osa 

CGI Aura – järjestelmää. 

 

2.6.3 Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi) 

CGI Auran asiakastietojen rekisteröinti perustuu lainsäädäntöön, eikä järjestelmästä tule poistaa tietoja. 

CGI Aura –järjestelmässä ei ole yksittäistä toimintoa, jolla voidaan poistaa henkilön tiedot järjestelmästä. 

Poisto pitää tehdä käyttämällä useampaa toimintoa. Kaikista poistoista jää lokille merkintä. 

Rekisterinpitäjän tulee pitää kirjaa henkilötietojen poistamiseen liittyvistä pyynnöistä artiklan 9 mukaisen 

osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi. Nämä muodostavat uuden henkilötietorekisterin, joka ei ole osa 

CGI Aura –järjestelmää. 

 

2.6.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Aurassa ei tule olla mitään sellaista tietoa, mitä ei tarvita oppilashuoltotyön suorittamiseen ja muihin 

lakisääteisiin velvoitteisiin. Henkilöllä ei ole oikeutta rajoittaa tietojen käsittelyä vaatimalla, että Aurasta 

pitäisi poistaa tai siinä ei saa käsitellä em. tietoja. 

 

2.6.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa, jos käyttöön tulee uusia järjestelmiä, joihin henkilön tietoja siirretään. 

 

2.6.6 Vastustamisoikeus 

Tietoja käsitellään lainsäädäntöperusteella. 

Järjestelmässä on huomioitu artiklan 6 momentin 1 a ja c –kohdat. Vastustamisoikeus ei koske ko. kohtia. 

 

2.6.7 Automatisoidut yksittäispäätökset (ja profilointi) 

Järjestelmässä ei tueta tämän kaltaisia toimintoja. 
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