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REKISTERISELOSTE: VISMA INSCHOOL PRIMUS 
KOULUHALLINTAJÄRJESTELMÄ 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 
Päivitetty 16.10.2018 

  
  
  
REKISTERINPITÄJÄ 

Arkadian yhteislyseo jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”  
Lepsämäntie 15, 01800 Klaukkala  
Puhelin: vaihde 010 501 3700  
rehtori@ayl.fi  
Koulun ylläpitäjänä toimii Ada Äijälän Koulu O/Y (Y-tunnus 0202651-1)  

  
HENKILÖREKISTERIASIOIDEN YHDYSHENKILÖ/ TIETOSUOJAKOORDINAATTORI  

Akseli Salmi Puhelin: 050-5363490  
rehtori@ayl.fi  
 
Tietosuojavaltuutettua ei ole nimetty (peruste: EU:n tietosuoja-asetus 37 artikla).  

  
REKISTERIN NIMI 
 Visma InSchool Primus -kouluhallintajärjestelmä 
  
  
TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖTARKOITUS 

Visma InSchool Primus -järjestelmä on kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, jota käytetään 
Lukiolain (714/2018) mukaisen opetuksen järjestämiseen. 
 
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. 

  
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ  

Primus sisältää seuraavat henkilörekisterit: opiskelijarekisteri (sis. huoltajatiedot), 
opettajarekisteri, henkilökuntarekisteri, sijaisrekisteri, hakijarekisteri, johtokuntarekisteri 
sekä koulutustarkastajien rekisteri. Henkilötietoja on mukana myös mm. arvioinnin 
rekisterissä sekä pedagogisten asiakirjojen, tukitoimien, työssäoppimisten, näyttöjen ja 
osaamisen tunnustamisen rekistereissä. 

  
  
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

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

  
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 
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Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille, esim. 
Kansaneläkelaitokselle. Tietoja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös muihin 
tarkoituksiin, esim. jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Joitakin tietoja voidaan myös julkaista 
esim. oppilaitoksen www-sivuilla. Henkilö voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun. 

  
TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden 
sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason. 

  
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET  

Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeudet on 
annettu käyttäjäryhmittäin. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka 
tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

  
REKISTERÖITYJEN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on alla olevissa kohdissa 1-7 mainitut oikeudet häntä koskevien tietojen 
saantiin, oikaisemiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai siirtämiseen sekä oikeus tehdä 
henkilötietojensa käsittelystä valitus:  

1. Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja 
on tallennettu rekisterinpitäjän rekistereihin;  

2. Oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen 
oikaisemista tai poistamista;  

3. Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;  
4. Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kieltämällä niiden käsittely esim. 

suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai henkilömatrikkelia 
taikka sukututkimusta varten);  

5. Oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa 
toiseen järjestelmään. (Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.)  

6. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn;  
7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.  

 
Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettu pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja 
allekirjoitettuna osoitteeseen Arkadian yhteislyseo, Lepsämäntie 15, 01800 Klaukkala. Siinä 
tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus 
pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. 
Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen 
tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan 
esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee 
vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai 
passi). Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla 
tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi). 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan 
tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle 
yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä 
rekisterinpitäjän luona. 
 
Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, 
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata. 


