
Tämä on Sysmän kunnan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 artikla) mukainen 

rekisteröidyn informointiasiakirja.  

1. Rekisterinpitäjä  

Sysmän kunta, hyvinvointivaliokunta Valittulantie 5 19700 SYSMÄ puh. 03- 84310 sähköposti: 

kirjaamo@sysma.fi  

Henkilötietojen käsittelijä: Visma in school. 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt  

Vt. Rehtori Tuula Vuorinen,Väihkyläntie 9, 19700 Sysmä, puh. 0447134568 

3. Rekisterin nimi  

Visma InSchool Primus -järjestelmä. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Visma InSchool Primus -järjestelmä on kouluhallinnon tietojärjestelmä.  Tietojärjestelmän ydinohjelma on 

Visma InSchool Primus. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat lukujärjestyksen suunnitteluohjelma 

Kurre sekä Primuksen ja Kurren yhteinen www-liittymä Wilma. 

5. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus  

Lakisääteinen velvoite. 

Toimintaa ohjaa lainsäädäntö: 

Perusopetuslaki L 628/1998 

Lukiolaki L 629/1998 

Hallintolaki L 434/2003  

Opintotukilaki L 65/1994  

Nuorisolaki L 1285/2016  

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. 

 

 

 

6. Tietosisältö  

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

henkilökuntarekisteri. Henkilötietoja on mukana myös mm. arvioinnin rekisterissä sekä pedagogisten 

asiakirjojen rekistereissä. 



Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:  

- Yhteystiedot 

- Aine ja kurssivalinnat 

- Tuntimerkinnät 

- Arvosanat ja suoritukset 

- Pedagogiset lomakkeet 

- Muut tukitoimet 

 

 

 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet  

Tietolähteitä ovat Väestörekisteri, kunnan koulutoimi ja muut hallinnonalat sekä opettajat, oppilaat ja 

heidän huoltajansa. Tietoja saadaan myös opiskelijoiden aiemmista oppilaitoksista, aluehallintovirastoista 

sekä Ylioppilastutkintolautakunnasta. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

 Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille (toiset oppilaitokset 

Ylioppilastutkintolautakunta, Tilastokeskus, Opintopolku, Koski-tiedonsiirto). 

Opiskelijoiden yksilöinti- ja yhteystietojen siirto lukuvuosittain suunterveydenhoitoon ja 

opiskelijaterveydenhuoltoon.  

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

  

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 

asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 

digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 

tietoja sekä Wilman käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 

käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  



Annettuja tietoja suojataan verkossa henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Annetut tiedot 

tallentuvat oppilaitoksen hallintojärjestelmään (Primus). Hallintojärjestelmä on oppilaitoksen sisäverkossa 

toimiva, salasanoin suojattu järjestelmä. 

Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeudet on annettu 

käyttäjäryhmittäin. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja 

työtehtävissään. 

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 

tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti 

Sysmän kunnan kirjaamoon. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 

ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, siihen annetaan kirjallinen, ao vastuuhenkilön 

allekirjoittama todistus. Todistuksessa ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity 

voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät internet-osoitteesta: 

www.sysma.fi/tietosuoja sekä kunnan kirjaamosta. 


