HENKILÖTIETOJEN MUUTOS
Tausta
o Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tarkempaa tietoa tasa-arvovaltuutetun ohjeistuksesta.
Väestötietojärjestelmään talletettu henkilötunnus voi muuttua, jos henkilöä suojellaan ilmeiseltä ja pysyvältä uhalta tai siitä, että henkilö on vahvistettu vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi. Henkilö voi muuttaa nimensä uuden sukupuolen mukaiseksi jo ennen sukupuolen vahvistamista ja uuden henkilötunnuksen merkitsemistä väestötietojärjestelmään.

Opiskelijat
Mikäli opiskelijan henkilötiedot eivät ole päivittyneet automaattisesti Digi- ja väestövirastolta (DVV), toimitaan alla mainitulla tavalla.
Opiskelija todistaa muutoksen DVV:n ote väestötietojärjestelmästä asiakirjalla, passilla tai
kuvallisella henkilötodistuksella. Ajokortti ei käy todisteena. Ennen kuin muutos tehdään
opiskelijatietojärjestelmään
o etu-/sukunimen muutoksesta
o henkilötunnuksen täydentämisestä
o henkilötunnusvirheen korjaamisesta
Mikäli opiskelija ei voi käydä palvelupisteessä, hän voi lähettää kopion Oamkin opiskelijasähköpostilla.
Sukupuoltaan korjaavan opiskelijan henkilötiedot voidaan muuttaa DVV:n ote väestötietojärjestelmästä asiakirjalla tai virkatodistuksella, josta käy ilmi sekä entinen että uusi nimi ja
henkilötunnus. Muutos voidaan tehdä vaikka, DVV ei olisi juridisesti vahvistanut henkilön
uutta sukupuolta. Mahdollinen todistus arkistoidaan tietosuojamerkittynä. Samoin toimitaan, jos aiemmin annettu henkilötunnus muutetaan muusta syystä kuin sukupuolen korjaamisen takia.
Peppiin ei tehdä merkintöjä henkilötietojen muuttamisesta.
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Valmistuneet
Uusi tutkintotodistus annetaan, jos henkilötiedot (nimi ja/tai henkilötunnus) ovat muuttuneet henkilön suojelun tai sukupuolenkorjauksen vuoksi.
Jos etunimi tai sukunimi tai molemmat muuttuvat muusta syystä kuin sukupuolen korjaamisen tai henkilötunnuksen muuttumisen takia, uutta tutkintotodistusta ei anneta uudella nimellä. Jos henkilöllä ei ole aiemmin ollut lainkaan suomalaista henkilötunnusta, uutta tutkintotodistusta ei anneta siitä syystä, että hän saa ylipäätään henkilötunnuksen.
Uusi tutkintotodistus tehdään DVV:n ote väestötietojärjestelmästä asiakirjan perusteella,
josta ilmenee sekä entinen että uusi nimi ja henkilötunnus.
Uuden tutkintotodistuksen muoto liitteineen vastaa voimassa olevia päätöksiä. Samoin allekirjoittajat ovat nykyisten päätösten mukaiset. Uudessa tutkintotodistuksessa liitteineen
käytetään käsillä olevaa todistusmateriaalia. Tutkintotodistuksen ja sen liitteiden päivämäärä on sama kuin alkuperäisessä tutkintotodistuksessa.
Uusi tutkintotodistus liitteineen luovutetaan/lähetetään vasta, kun aiempi alkuperäinen tutkintotodistus liitteineen on Oamkin hallussa.
Arkistossa säilytetään vanha alkuperäinen tutkintotodistus liitteineen, kopio uudesta tutkintotodistuksesta liitteineen sekä DVV:n ote väestötietojärjestelmästä asiakirja tai sen kopio
samassa vaipassa tietosuojamerkittynä.
Muuttuneet nimi- ja henkilötunnustiedot päivitetään Peppiin. Peppiin ei tehdä merkintöjä
uuden tutkintotodistuksen antamisesta.
Uusi tutkintotodistus annetaan myös, jos vanha tutkintotodistus on tuhoutunut luotettavien
tietojen perusteella (koko asunto tuhoutunut tulipalossa tai vastaava). Opiskelijan henkilötiedot ovat tutkintotodistuksessa entiset. Koska alkuperäistä tutkintotodistusta liitteineen ei
voida toimittaa Oamkille, se ei ole este uuden tutkintotodistuksen luovuttamiselle. Kopio
uudesta tutkintotodistuksesta arkistoidaan.
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