
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Iitin kunta 

Osoite 

PL 32, 47401 Kausala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

020 615 9600 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Tanja Piikki / varalla Katja Noukkala 
Osoite 

Koulukatu 20, 47400 Kausala / Juoksijantie 22, 47400 Kausala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 510 3241 / 040 4833 775 

3 
Rekisterin 
nimi 

Visma InSchool Primus -järjestelmä 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Visma InSchool Primus -järjestelmä on kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan 
oppilaitoksen, koulutoimiston tai tarvittaessa koko kunnan 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. Henkilötietoja on mukana myös mm. arvioinnin rekisterissä sekä pedagogisten 
asiakirjojen, tukitoimien, työssäoppimisten, näyttöjen ja osaamisen tunnustamisen rekistereissä. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tärkeimmät lähteet ovat Väestörekisteri, kunnan koulutoimi ja muut hallinnonalat sekä opettajat, 
oppilaat ja heidän huoltajansa. Tietoja saadaan myös opiskelijoiden aiemmista oppilaitoksista sekä 
Ylioppilastutkintolautakunnasta.  

 



    REKISTERISELOSTE      2 
 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille, esim. 
Kansaneläkelaitokselle ja KOSKEEN (Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty 
integraatiopalvelu). Tietoja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös muihin tarkoituksiin, esim. 
jatko-opintojen oppilaitoksiin. Joitakin tietoja voidaan myös julkaista esim. nykyisen oppilaitoksen 
www-sivuilla. Henkilö voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Oppilaiden ja heidän huoltajien tiedot säilytetään lukollisessa holvissa tai lukollisessa huoneessa, 
joihin on pääsy vain rajatulla henkilöryhmällä.Osa tiedoista on salassa pidettäviä esim. oppilaan 
terveydentilaan liittyvät tutkimukset ja osa on julkisia esim. oppilaan arvioinnit. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Visma InSchool Primuksen käyttäjäryhmiä ovat täydet oikeudet (pääkäyttäjä, varapääkäyttäjä), 
virasto, hallinto (rehtorit ja vararehtorit), opinto-ohjaus, ryhmänohjaaja, palkkasihteeri. Pääkäyttäjällä 
ja varapääkäyttäjällä on ainoastaan täydet oikeudet ja muilla käyttäjillä on rajatut oikeudet. Kaikilla 
käyttäjillä on omat tunnukset ja salasanat ohjelmaan. Ulkopuoliset eivät pääse ohjelman sisään, 
koska tietokone on lukittuna, jos sitä ei käytetä ja koneen avaukseen on jokaisella omat tunnukset ja 
salasanat. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Pääsääntöisesti kaikilla on oikeus omien henkilötietojen tarkastukseen. Pyydä yhteyshenkilöltä 
tiedot, jotka haluat tarkastaa. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamiseen. Pyydä yhteyshenkilöä 
korjaamaan virheelliset tiedot ja antamaan korjatut tiedot nähtäville. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin sukututkimusta tai henkilömatrikkelia varten. 

 


