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

Laatimispäivä  
10.4.2018 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Huittisten kaupunki 

Osoite 

Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 

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

02 560 4111 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Sivistysjohtaja 
Osoite 

Huittisten kaupunki, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 

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

044 560 4271 

3 
Rekisterin 
nimi 

Oppilashallintojärjestelmä multiPrimus 
- sisältää KURRE-osion 
- sisältää WILMA-internetliittymän 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

 
Opiskelijarekisteri 
- Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäminen (perusopetuslaki ja lukiolaki) 
- Oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta (perusopetuslaki) 
- Oppilassuhteeseen liittyvien tehtävien hoito; koulunkäynnin, opetusjärjestelyiden ja oppimistulosten 
  hallinta ja valvonta (henkilötietolaki 8 § 1 mom. 4 ja 5 kohta) 
- Wilma-järjestelmän käyttäjätunnusten hallinta 
 
Opettajarekisteri 
- Opettajien perustietojen, työmäärän ja palkan määräytymiseen liittyvien tietojen ylläpito 
- Wilma-järjestelmän käyttäjätunnusten hallinta 
 
Henkilökuntarekisteri 
- Koulunkäyntiohjaajien perustietojen ylläpito 
- Wilma-järjestelmän käyttäjätunnusten hallinta 
 
Koulun ja oppilaiden työjärjestysten ja kurssitarjottimen tekeminen KURRE-osiolla. 
 
Koulun ja kodin välisen yhteistyön hallinta WILMA-järjestelmän avulla. 
 
Perusopetuslaki (628/1998 § 4) ja lukiolaki (629/1998 § 3 §) 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Oppilashallintojärjestelmä multiPrimus sisältää esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen 
opiskelijarekisterin, opettajarekisterin ja henkilökuntarekisterin. 
 
Tietojärjestelmän ydinohjelma on multiPrimus. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia voidaan pitää 
apu- tai työkaluohjelmina. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat lukujärjestyksen 
suunnitteluohjelma Kurre sekä Kurren ja Primuksen yhteinen www-liittymä Wilma. 
 
Opiskelijarekisteri muodostuu mm. seuraavista tiedoista: 
- oppilaan perustiedot; nimi, henkilötunnus, yhteystiedot 
- huoltajien nimi- ja yhteystiedot 
- oppilaan osoite ja huoltajan tiedot eivät ole rekisterissä, mikäli oppilaalla on turvatieto 
- oppilaan opetussuunnitelma; tiedot oppiaineita ja oppimääriä koskevista valinnoista 
- oppilaan arviointitiedot 
- oppilasta koskevat päätökset (mm. erityinen tuki, poissaololuvat) 
- oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät pedagogiset asiakirjat 



- oppilaan koulunkäyntihistoria (mm. koulu, luokka, vuosiaste, kouluuntulo- ja lähtöpäivä) 
- oppilaan koulumatkaa ja koulukuljetusta koskevat tiedot 
- aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumista koskevat tiedot 
- muita opetukseen ja opetuksen järjestämiseen liittyviä tietoja 
- oppilaan poissaoloja koskevat tiedot 
- kuva (mm. kuvan käyttölupa koulutoimen sisäisessä käytössä) 
- ylioppilastutkintoon ja kirjoituksiin liittyvät tiedot 
- huoltajan Wilma-järjestelmän käyttäjätunnus 
- oppilaan/opiskelijan Wilma-järjestelmän käyttäjätunnus 
 
Opettajarekisteri muodostuu mm. seuraavista tiedoista: 
- opettajan perustiedot; nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, koulu 
- opettajan koulutustiedot ja virkaa koskevat tiedot 
- opettajan työmäärää ja palkkausperusteita koskevat tiedot 
- Wilmaa koskeva tiedot; mm. käyttäjätunnus, käyttöoikeudet, kirjautumista koskevat tiedot,  
   tiedottamista koskeva tiedot 
- kuva 
 
Henkilökuntarekisteri muodostuu mm. seuraavista tiedoista: 
- työntekijän perustiedot; nimi, henkilötunnus, yhteystiedot,  
- työntekijän tehtävään liittyvät tiedot 
- Wilmaa koskevat tiedot; mm. käyttäjätunnus ja käyttöoikeudet 
- kuva (lukio) 
 
Koulua koskevat tiedot: 
- koulun perustiedot; mm. nimi, numero, osoite  
- rehtorin nimi ja puhelinnumero 
- lukuvuoteen ja sen jaksotukseen liittyvät tiedot 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 
Opiskelijarekisteri: 
- Väestörekisteri, opettajat, oppilaat ja heidän huoltajansa, kaupungin koulutoimi, oppilaan aiemmat  
   oppilaitokset, Opintopolku-järjestelmä 
- oppilaan koulunkäyntiin ja opetuksen järjestämiseen liittyviä tietoja tallentuu rekisteriin koko koulun- 
  käynti-/opiskeluajan opettajilta ja huoltajilta sekä opiskelijoilta  
 
Opettajarekisteri: 
- henkilöltä itseltään, henkilön valintapäätös, työhakemus, tutkintotodistus 
 
Henkilökuntarekisteri: 
- henkilöltä itseltään, henkilön valintapäätös, työhakemus, tutkintotodistus 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

 
Tietojen luovuttamista säätelee mm. 
 
- Perusopetuslaki (628/1998, 40 §, 41 §) 
- Lukiolaki (629/1998, 32 §, 33 §) 
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) (julkisuuslaki) 
- Henkilötietolaki (523/1999) 
- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 
- Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen  
   valmistavan koulutuksen hakumenettelystä (294/2014)  
- Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005) 
- Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta (915/2005) 
- Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja  
  ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998) 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

 
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 
Manuaalinen aineisto säilytetään koulussa/virastossa lukituissa työpisteissä  
ja lukituissa kaapeissa. Tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä. 
 
Tiedot hävitetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisen säilytysajan jälkeen. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 
Tiedot on suojattu käyttäjä- ja salasanatunnuksin sekä koulun ja viraston työntekijän tehtävien 
perusteella määritellyin käyttöoikeuksin. Jokainen työntekijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja,  
joita hän tarvitsee työtehtävissään. 
 
Tietojen salassapidosta on säännökset perusopetuslain 40 §:ssä sekä viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä. Salassa pidettävien ja arkaluontoisten tietojen suojaamiseen 
kiinnitetään erityistä huomiota. 
 
Palvelinlaitteisto on suojatussa ja valvotussa tilassa. Tietoliikenne palvelimen ja työsemien välillä on 
salattua. 
 
Wilma-käyttöliittymän yhteys on suojattu. 
 
Tiedot säilyvät tietokannassa oppilaan koulussaoloajan, minkä jälkeen tieto siirretään 
tietojärjestelmän arkistoon, josta se voidaan tarvittaessa palauttaa aktiivikäyttöön.   
Kun tietoja ei enää tarvita, ne poistetaan. 
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §: 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat 
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä 
tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
 
Jos tarkastusoikeus evätään, siitä annetaan asiakkaalle kirjallinen todistus. Todistuksessa mainitaan 
ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi. 
 
Tarkastuspyyntöä varten on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä sekä Huittisten 



kaupungin Internet-sivuilta www.huittinen.fi/asiointi ja lomakkeet. 
 
Tarkastuspyyntö osoitetaan: 
Huittisten kaupunki, Hallintopalvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 
 
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen 
kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. 
 
Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan Huittisten kaupunginhallituksen 
päätökseen. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
 
Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan 
asiakkaalle todistus, josta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi 
saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 
 
Tiedon korjaamispyyntöä varten on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä sekä 
Huittisten kaupungin Internet-sivuilta www.huittinen.fi/asiointi ja lomakkeet. 
 
Tiedon korjaamispyyntö osoitetaan: 
Huittisten kaupunki, Hallintopalvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 

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

      

 


