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Organisaatio  LAIHIAN KUNTA    

     

Rekisterin nimi  Oppilastietojärjestelmän rekisteri (Visma Inschool Primus -järjestelmä 

 
Rekisterinpitäjä  Laihian kunta / sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta 
  
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

sivistys / Virve Tala, toimistosihteeri, puh. 040 4836 322  
 
Organisaation tietosuojavastaava 

asianhallintasihteeri Liisa Nikkilä, puh. 040 4836 316 
 

Laihian kunta, PL 13, 66401 Laihia 
etunimi.sukunimi@laihia.fi 

 Puh (06) 4750 411, Fax (06) 4771 224 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
 

Oppilas- ja opiskelijarekisteri 
- Oppilas-ja opiskelijasuhteeseen liittyvien tehtävien hoito. Opetuksen järjestämisestä 
säädetään perusopetuslaissa ja lukiolaissa. (Henkilötietolaki 8 §) 
- Esiopetusoppilaiden tietojen hallinta ja viestintä opettajan ja huoltajan välillä. 
- Wilma- järjestelmän käyttäjätunnusten hallinta 
-  
Opettajarekisteri 
- Opettajien perustietojen sekä työmäärään ja palkanmääräytymiseen liittyvien 
tietojen ylläpito 
- Wilma- järjestelmän käyttäjätunnusten hallinta 
Henkilökuntarekisteri 
- Muun henkilökunnan perustietojen ylläpito 
- Wilma- järjestelmän käyttäjätunnusten hallinta 
Oppilashuollon rekisterit 
- Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien asiakasrekisteri (Aura) –osarekisteri, josta 
erillinen tietosuojaseloste 
- Oppilashuoltotyössä syntyneiden kirjausten ylläpito 
Perus- ja lukiokoulutuksen järjestäminen 
- peruskoulun ja lukion oppilaiden ja opiskelijoiden tietojen hallinta,  
- arvosanojen rekisteröinti,  
- poissaolojen seuranta,  
- palautteen välittäminen ja viestintä opettajan, opiskelijan ja huoltajan välillä, 
- kurssien ja opetuksen tietojen ja aikataulujen ilmoittaminen,  
- lukujärjestysten laatiminen. 
 

 Toimintaa ohjaa Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus. 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en


            Tietosuojaseloste 

  28.10.2020 

 
Rekisterin tietosisältö 
  

Oppilas- ja opiskelijarekisteri 
- Oppilaan nimi, henkilötunnus, koulukuva ja yhteystiedot sekä huoltajien 
yhteystiedot 
- Tiedot oppiaineita ja oppimääriä koskevista valinnoista ja arviointitiedot 
- Oppilaan koulunkäyntihistoria 
- Viraston opetuksen järjestämistä koskevat hallintopäätökset 
- Koulujen oppilaalle antamia rangaistuksia koskevat tiedot 
- Muut opetuksen järjestämisen edellyttämät tiedot 
Opettajarekisteri 
- Opettajan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, työmäärätiedot, palkkausperusteet, 
koulutustiedot ja vakanssitiedot 
Henkilökuntarekisteri 
- Työntekijän nimi, henkilötunnus sekä yhteystiedot ja tehtävään liittyvät tiedot 
Oppilashuollon rekisteri 
- Aura- ohjelman yhteiskäyttö Primuksen kanssa (Aura- ohjelmasta erillinen 
tietosuojaseloste) 
 
Oppilaan henkilötiedot ja yhteystiedot, oppilaan koulukuva, huoltajien yhteystiedot, 
annetut arvosanat, erityisen tuen päätökset, tiedot koulukyytien järjestämisestä, 
annettavaan opetukseen liittyvät oppilaskohtaiset tiedot, lukujärjestykset, poissaolot, 
merkinnät oppilaan käytöksestä, kurssi-ilmoittautumiset, opettajien yhteystiedot, 
opettajien opetusaikataulut 
 
Rekisterissä ovat kaikki Laihian peruskoulujen ja lukion oppilaat sekä esikoulun 
oppilaat, heidän huoltajansa sekä opettajat. 
 

Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Oppilas- ja opiskelijarekisteri 
Väestörekisterijärjestelmä, viranomaispäätökset, rekisteröidyn ja hänen huoltajiensa 
tekemät ilmoitukset, opettajien ja koulujen tekemät arvioinnit ja muut oppilaaseen 
liittyvät merkinnät.  
 
Perusopetus voi saada perusopetuslain tarkoittamasta esiopetuksesta opetuksen 
järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot (Salassa pidettäviä tietoja esiopetuksen 
järjes-täjä voi luovuttaa vain, jos ne ovat opetuksen järjestämisen kannalta 
välttämättömiä (POL 40 §). 
 
Lukio voi saada perusopetuksesta niitä oppilaan julkisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia 
opetuksen järjestämiseksi (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 18 § 3 mom.) 
 
Opettajarekisteri 
- Rikosrekisteriotteen esittäminen (pvm), lääkärintodistus (pvm) vakinaiset 
Oppilashuollon rekisterit 
- Aura- järjestelmä (erillinen seloste) lukee oppilaskohtaiset perustiedot Primuksesta 
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Henkilötietojen säilytysaika / säilytysajan määrittämiskriteerit 
 
asianhallinnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti 

 
Missä henkilötietoja säilytetään ja suojauksen periaatteet 
 
Manuaalinen aineisto 

Tulostettu materiaali säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään määräajoin 
asianmukaisesti. 

 
ATK:lla käsiteltävät tiedot 

- Järjestelmä (sekä ohjelma että selainpohjainen käyttöliittymä) on suojattu 
salasanalla ja käyttäjätunnuksella, 
- Järjestelmässä on useita eri käyttäjäryhmiä, joilla on kaikilla heidän asemansa 
mukaan määritetyt oikeudet nähdä järjestelmän tietoja ja muokata niitä. 
 

Mihin henkilötietoja luovutetaan 
 

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti: 
- Oppilaan opintoja, arviointeja ja poissa oloja ym. opiskeluun ja opetukseen liittyviä 
tietoja on nähtävissä oppilaan, hänen huoltajiensa ja opettajien käytössä olevassa 
käyttöliittymässä.  
- Arvioinnit luovutetaan todistustenjaon yhteydessä huoltajille 
- Oppilasmääriä ja muita lukumäärällisiä tietoja luovutetaan tilastokeskukselle ja 
opetushallitukselle tilastojen laatimista varten. Oppilasmääriä luovutetaan myös 
nuoriso/liikuntatoimelle ja kirjastolle sekä pankeille. 
- Oppilaslistoja luovutetaan vain niistä oppilaista Matkahuollolle, joilla on oikeus 
bussikorttiin. 
- Oppilaiden nimitiedot Laihian terveyskeskuksen hammashoitolaan 
hammastarkastuksia varten 
- KOSKI-palveluun (Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
valtakunnallinen tietovaranto ja opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu) 
opetushallitus@oph.fi 

 

Henkilötietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle 
 

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

  
Tietojen tarkistus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus 
toteutetaan viivytyksettä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana 
toteutettuna HetiL 26 §. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan 
poikkeustapauksessa. 
 

mailto:opetushallitus@oph.fi
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Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai toimittamalla 
tietopyyntö Laihian kunnan kirjaamoon. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan 
ennen tietojen antamista ja tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä 
saada kopiot niistä kirjallisena. 
(EU:n tietosuoja-asetus). 

 

Tietojen korjaus  
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. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos 
tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. 
 
Tiedon korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai toimittamalla 
korjauspyyntö Laihian kunnan kirjaamoon. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan 
ennen tietojen korjaamista. (EU:n tietosuoja-asetus) 
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Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 

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 henkilökohtaisen käynnin 
yhteydessä tai toimittamalla käsittelykieltopyyntö Laihian kunnan kirjaamoon. 
Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietoihin liittyvien käsittelyoikeuksien 
muuttamista. (EU:n tietosuoja-asetus). 


