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1. Rekisterinpitäjä 

 

 Nimi:    Muuramen kunta 

  

 Osoite:   Virastotie 8, 40950 Muurame 

 

 Muut yhteystiedot: Tietosuojavastaava: Johanna Nuija, johanna.nuija@muurame.fi 

 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 

 Nimi:    Tietojärjestelmän vastuuhenkilö: Opetuspalveluiden sihteeri Tuula 

    Ahonen, tuula.ahonen@muurame.fi  

  

 Osoite:   Virastotie 8, 40950 Muurame 

 

 

3. Rekisterin nimi 

 

Visma InSchool Primus -järjestelmä 

 

 

4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus 

 

Visma InSchool Primus -järjestelmä on kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan 

oppilaitoksen, koulutoimiston tai tarvittaessa koko kunnan/kaupungin koulutoimi. Se ei tarvitse 

rinnalleen muuta ohjelmistoa tai järjestelmää. 

 

Tietojärjestelmän ydinohjelma on Visma InSchool Primus.  

 

Julkisuuslain näkökulmasta kaikkia muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia voidaan pitää apu- tai 

työkaluohjelmina. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat lukujärjestyksen suunnitteluohjelma 

Kurre sekä Primuksen ja Kurren yhteinen www-liittymä Wilma. 

 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

  

Primus sisältää seuraavat henkilörekisterit: opiskelijarekisteri (sis. huoltajatiedot), opettajarekisteri, 

henkilökuntarekisteri, sijaisrekisteri, hakijarekisteri, työpaikkaohjaajien ja -arvioijien rekisteri, 

työpaikkakouluttajien rekisteri, johtokuntarekisteri sekä koulutustarkastajien rekisteri. 

Henkilötietoja on mukana myös mm. arvioinnin rekisterissä sekä pedagogisten asiakirjojen, 

tukitoimien, työssäoppimisten, näyttöjen ja osaamisen tunnustamisen rekistereissä. 
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Tärkeimmät lähteet ovat Väestörekisteri, kunnan/kaupungin koulutoimi ja muut hallinnonalat sekä 

opettajat, oppilaat ja heidän vanhempansa. Tietoja saadaan myös opiskelijoiden aiemmista 

oppilaitoksista, aluehallintovirastoista sekä Ylioppilastutkintolautakunnasta. 

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

 

Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille, esim. 

Kansaneläkelaitokselle. Tietoja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös muihin tarkoituksiin, 

esim. jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Joitakin tietoja voidaan myös julkaista esim. oppilaitoksen 

www-sivuilla. Henkilö voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun.  

 

 

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

 

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden sisällä, 

joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason. 

 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeudet on annettu 

käyttäjäryhmittäin. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat 

tietoja työtehtävissään. 

 

 

10. Tarkastusoikeus 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä 

tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 1 mainitulle tietosuojavastaavalle allekirjoitetulla tai 

vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä rekisterinpitäjän luona. 

 

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, 

puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata. 

 

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus sekä unohdetuksi tuleminen  
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 

samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.   

Asiakas voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesta tai puhelimitse rekisteriä 

hoitavalle henkilölle.  

Yksilöillä on oikeus tulla unohdetuksi. Organisaatiolla voi edelleen olla oikeus käsitellä 

henkilötietoja, mikäli niiden käsittely on välttämätöntä sitä tarkoitusta ajatellen miksi ne alun perin 

luovutettiin organisaation käyttöön, ja mikäli organisaatiolla on laillinen perusta käsitellä niitä.  

 

 



 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot.  Tarkastusoikeus toteutetaan 

viivytyksettä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.   

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa.  

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla 

tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan 

ennen tietojen antamista. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja 

pyynnöstä saada kopiot niistä. 

Tiedon korjaaminen  
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 

oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös 

estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai 

hänen oikeuksiaan.   

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle 

annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia 

tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto. PL 315, 00181 

HELSINKI.  

Rekisterin säilytys, arkistointi ja hävittäminen  
Tarkemmat tiedot arkistonmuodostussuunnitelmassa 

 

Päivitetty 

4.11.2019 

 


