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Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus ja oikeusperuste 

 

MultiPrimus oppilashallintorekisteri on kokonaisvaltainen tietojärjestelmä, jolla 

hoidetaan oppilaitosten, koulutoimiston ja koko kunnan koulutoimi. Käyttäjien 

ei tarvitse käyttää rinnakkaista ohjelmaa tai järjestelmää. Tietojärjestelmän 

ydinohjelma on Visma InSchool MultiPrimus. Muut järjestelmään kuuluvat 

ohjelmat ovat lukujärjestyksen suunnitteluohjelma Kurre sekä Wilma, joka on 

MultiPrimuksen ja Kurren yhteinen internetpohjainen sovellus. 

Kunnan päivähoito ja esikoulut käyttävät MultiPrimusta ja Wilmaa 

tiedotuskanavana.  

Rekisterin tietoja käytetään opetuksen järjestämiseen perusopetuslain 

(628/1998) ja lukiolain (629/1998) mukaisesti. 

Kemiönsaaren kunnalla on erillinen sopimus koskien henkilötietojen käsittelyä 

ohjelmatoimittajan Visma InCommunity Oy:n kanssa. Ohjelmatoimittaja vastaa 

tietojärjestelmän teknisestä toteutuksesta ja tuotteen kehityksestä. 

Rekisterin tietosisältö MultiPrimus sisältää oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan henkilö- ja 

yhteystietoja, oppilaiden huoltajien yhteystietoja sekä tietoja oppilaiden 

opinnoista, arvioinneista sekä tukitoimista.  

Rekisteröidyt näkevät omat tietonsa rekisterissä Wilma-sovelluksessa kun he 

ovat kirjautuneena tai opettavat kunnan oppilaitoksessa.  

Henkilötietojen säilytysaika Tietoja säilytetään perusopetuslain ja lukiolain mukaisesti sekä Kuntaliiton 

ohjeiden mukaisesti koskien kunnallisten asiakirjojen säilytysaikoja. 

Säännönmukaiset tietolähteet Tietolähteitä ovat väestörekisteri, kunnan koulutoimi, opettajat, oppilaat ja 

heidän huoltajansa. Tieto voi myös olla peräisin opiskelijan edellisestä 

oppilaitoksesta sekä Ylioppilastutkintolautakunnalta. Huoltajille annetaan 

mahdollisuus tarkistaa ja korjata yhteystietonsa uuden lukuvuoden alussa.  

Järjestelmän sisällä eri tiedoilla on useita kiertonopeuksia tietojen luonteesta 

riippuen: vuosittain, lukukausittain, jaksoittain tai päivittäin. 

Tietojen säännönmukaiset 

luovutukset 

Tietoja luovutetaan sisäisesti koulukuljetusten sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan 

järjestämistä varten perusopetuslain mukaisesti. 

Tietoja luovutetaan ulkoiseen käyttöön lakisääteisiin KOSKI- ja Opintopolku.fi-
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palveluihin sekä Kansaneläkelaitokselle. Ei-personoituja tietoja luovutetaan 

Tilastokeskukselle. Palkanlaskentaan luovutetaan tietoja opettajien työmäärästä. 

Tietojen käsittely EU:n tai 

ETA:n ulkopuolella 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Visma InCommunity Oy voi 

siirtää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan rekisteripitäjän kirjallisella 

luvalla. 

Rekisterin suojauksen ja 

turvallisuuden periaatteet 

Tietoja suojataan Kemiönsaaren kunnan tietoturvapolitiikan mukaisesti. 

Henkilökohtaisia käyttöoikeuksia henkilötietojen käsittelyyn annetaan 

rajoitetusti työtehtävien mukaan. Käyttöoikeudet tarkistetaan työsuhteen 

muuttuessa. Henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. 

 

Rekisteröidyn oikeudet  Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja pyytää häntä 

koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. 

Mikäli rekisteröity on tyytymätön henkilötietojensa käsittelyyn, hänellä on oikeus 

valittaa asiasta valvontaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi).  

Pyynnöt henkilötiedoista tehdään lomakkeella, joka löytyy kunnan kotisivulta. 

Pyrimme vastaamaan kyselyihin ilman viivytystä kohtuullisen ajan kuluessa, 

viimeistään kuukauden sisällä kyselyn saapumisesta.  

Kunnan tietosuojavastaava (tietosuoja@kimitoon.fi) antaa lisätietoja koskien 

rekisteröidyn oikeuksia. 

 

http://www.tietosuoja.fi/

