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Beskrivning av datasystem enligt offentlighetslagen.  
  
  
1. Datasystemets namn  
  
Visma multiMultiPrimus -system   
                                        
  
2. Datasystemets ansvariga underhållare    
  
Datasystemets ägare är förvaltningschef Pentti Merta.  
För programmets tekniska underhåll svarar it- tjänsten vid Åbo stad och programmets leverantör Visma.                            
  
  
3. Datasystemets ansvarsenhet och ansvarsperson  
  
För datasystemets tekniska uppbyggnad och produktutveckling svarar  Visma, de ger uppgifter i dessa ärenden. 
För programmets datainnehåll svarar ifrågavarande enhetens chef/rektor eller serviceområdesdirektör.   
       
                                   
4. Datasystemets ändamål  
  
Visma MultiPrimus -skoladministrationsprogram är ett helhetssystem med vilket det är möjligt att sköta 
läroanstalternas, skolkansliets/undervisningskontorets eller vid behov hela kommunens/stadens skolväsende. 
Användarna behöver inte jämsides använda något annat program eller system.  
                                    
Datasystemets kärnprogram är Visma MultiPrimus.  
  
Ur offentlighetslagens synvinkel kan de övriga programmen som hör till systemet räknas som hjälp- eller 
arbetsredskapsprogram.  
  
Övriga program som hör till datasystemet är: 
- schemaläggningsprogrammet Kurre 
 - MultiPrimus www-del Wilma.  
  
  
5. Informationskällor  
  
De viktigaste källorna är Befolkningsregistret och stadens Ämbetsverk för fostran och undervisning. Uppgifter 
fås också från studerandenas tidigare läroanstalter samt länsstyrelserna (gemensam ansökan till andra stadiet). 
Systemet innehåller ytterligare uppgifter som meddelats av lärarna, studerandena samt deras föräldrar.  
  
  
6. Uppgifternas uppdateringstäthet  
  
Inom systemet kan olika uppgifter uppdateras med olika tätheter: årligen, terminvis, periodvis eller per vecka. 
Dessutom finns det uppgifter vilka sparas eller ändras utan speciella intervaller.  
  



Största delen av uppgifterna uppdateras manuellt. Kontaktuppgifter kan t.ex. en gång i månaden uppdateras 
automatiskt från Befolkningsregistret. Uppgifterna måste alltid vara uppdaterade när man överlåter uppgifter till 
myndigheter eller upprättar dokument av uppgifterna. 
 
 
7. Fortsatt användning av information 
 
Informationen används av Åbo stad för att utveckla forsknings- och utvecklingsarbete samt förbättra 
servicen. Även myndigheter som t.ex. Statistikcentralen och Utbildningsstyrelsen behöver uppgifterna 
för sina egna rapporter och för beslut om finansiering. 

 
  
8. Uppgifternas offentlighet/sekretess  
  
I systemet finns både sekretessbelagda uppgifter och uppgifter vilka enligt prövning är offentliga samt offentliga 
uppgifter.  
  
Till systemet hör tre omfattande personregister (Studerande, Lärare och Personal) samt några mindre 
omfattande personregister (t.ex. Sökande, Vikarier och Arbetsplatshandledare).  
  
Vissa register innehåller både offentliga och sekretessbelagda uppgifter. I dylika fall måste man avskilja dessa 
uppgifter med hjälp av användarrättigheter, så att de sekretessbelagda uppgifterna endast syns hos vissa 
användare.  
  
Vissa uppgifter som berör individen överlåts regelbundet till myndigheter, t.ex. FPA. Enligt prövning kan man 
också överlåta uppgifter för andra behov, t.ex. för ansökning till fortsättningsstudier. Man kan också publicera 
vissa uppgifter t.ex. på skolans Internetsida. En person kan förbjuda överlåtning och publicering av uppgifter 
som berör honom/henne.  
  
  

9. Offentliga uppgifter datagruppvis  
  
MultiPrimus databas består av flera olika register, vilka delvis är länkade med varandra. En del av registren är 
offentliga och en del är sekretessbelagda uppgifter.  
  
Som offentliga kan hållas alla de uppgifter som definierar undervisningens allmänna ordning, utrymmen, 
läroplanen och schemaläggningen. I MultiPrimus huvudmeny är alla register under Övriga register offentliga 
förutom Personalregistret. På samma sätt är alla register under Hjälpregister offentliga förutom Sökande- och 
personalregistret.  
  
Datasystemets ansvariga underhållare måste begränsa insynen så att, användarna inte via offentliga register 
har tillträde till sekretessbelagda eller konfidentiella uppgifter.  
  
  

10. Sekretessbelagda uppgifter  
  
Som huvudregel gäller att sekretessbelagda uppgifter är alla uppgifter som berör individen. Från MultiPrimus 
huvudmeny tillhör denna kategori förutom personregistren också Bedömning-registret.  
  
Studeranderegistret innehåller kontaktuppgifter, studerandens foto, uppgifter som hänför sig till studier och 
elevvård samt myndighetsbeslut som gäller barnet/studeranden. Lärarregistret och Personalregistret innehåller 
förutom kontaktuppgifter även uppgifter om utbildning, arbetsuppgifter och lönen. Vårdnadshavarnas uppgifter 
kan antingen finnas i Studeranderegistret eller i Vårdnadshavare-registret. Av vårdnadshavarna registreras 
närmast kontaktuppgifter.  



  
Av Underhållsregistren är Information om skolan, Användarnamn, Användargrupper och Säkerhetskopiering 
sekretessbelagda. Men datasystemets ansvariga underhållare (punkt 2) kan enligt egen prövning överlåta 
uppgifter från dessa register.  
  
Sekretessbelagda uppgifter kan ses i www- anslutningen Wilma, vid inställningen av användarrättigheterna 
regleras vad var och en ser i programmet.    
  
  

11. Datasystemets offentliga adress  
  
Visma skoladministration är inte ett offentligt program och det har således inte någon Internet-adress.  
  
En läroanstalt som tillåter distansanvändning av MultiPrimus via Wilma ger distansarbetaren de uppgifter med 
vilka han/hon kan logga in i datasystemet.  
  
  

12. Rätten till insyn och rättelse av en uppgift (källa: dataombudsmannens byrå, www.tietosuoja.fi)  
  
Du har rätt att utöva rätten till insyn när du vill veta, vilka uppgifter om dig som har lagrats i olika register. På så 
sätt kan du också försäkra dig om, att de uppgifter som registrerats om dig är riktiga.   
   

Vad innebär rätten till insyn  

a. du har rätt att på begäran få veta, vilka uppgifter om dig som finns i personregistret, eller att 
uppgifter om dig inte finns i registret  

b. informationen skall ges åt dig i begriplig form och om du så önskar får du den också skriftligt  

c. du har rätt att få veta, varifrån uppgifterna i registret regelmässigt skaffas och hur uppgifterna 
används och regelmässigtlämnas ut  

Att kontrollera uppgifterna är gratis en gång per år. Rätten till insyn är huvudregeln. I lagen ingår emellertid 
undantag i vissa situationer, och en del register har helt lämnats utanför rätten till insyn.  

Framför begäran om insyn direkt till den registeransvarige. Om du vill kan du använda en modellblankett som 
har uppgjorts av dataombudsmannens byrå.  

Du har rätt att kräva att den registeransvarige rättar en felaktig uppgift i registret.  

   

Vad innebär rättelse av en uppgift  

d. var och en har rätt att bli bedömd på basis av riktiga uppgifter  

e. i registret kan lagras endast uppgifter som är behövliga för ett definierat ändamål med 
behandlingen av personuppgifter  

f. den registeransvarige bör meddela om rättelsen av uppgiften också till den, som dina uppgifter 
har utlämnats till, och till den varifrån den felaktiga uppgiften har fåtts  

Framför kravet på rättelse av uppgiften direkt till den registeransvarige. Om du vill kan du använda en 
modellblankett som har uppgjorts av dataombudsmannens byrå.  

 


