
 

 

 
 

1. Rekisterinpitäjä 
 

Nimi 
Turun kaupungin sivistystoimiala 

 
Yhteystiedot (osoite, puhelin…) 
Sivistystoimialan hallinto 
PL 355 
20101 Turku  
puh. 02 330 000        

 
2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

 
Nimi 
Hallintopäällikkö Pentti Merta 

 
Yhteystiedot (osoite, puhelin…) 
Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku 
puh: 050 4003261 

 
3. Rekisterin nimi 

 
MultiPrimus oppilashallinto 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 
(rekisterin käyttötarkoitus) 

 
Oppilaitoksien, varhaiskasvatuksen sekä sivistystoimen hallinnon apuväline 
hallinnollisten asioiden hoitoon kuten lasten/opiskelijoiden ja sivistystoi-
mialan henkilöstön hallinnointiin. 

 
MultiPrimus ohjelmassa ylläpidetään lasten/opiskelijoiden, huoltajien ja sivistys-
toimialan henkilökunnan yhteystietoja. Ohjelmalla ylläpidetään myös oppilaiden 
arviointitietoja. 

 
5. Rekisterin tietosisältö 

 
Ohjelma pitää sisällään lasten/opiskelijoiden ja huoltajien yhteystiedot sekä oppi-
laiden/opiskelijoiden kuvat ja opiskelu- ja arviointitiedot. Sivistystoimialan henki-
löstöstä on yhteystiedot sekä tietoja koulutuksesta ja opetusvelvollisuudesta. 

 6. Tietojen jatkokäyttö  Tietoja käytetään Turun kaupungin tutkimus- ja kehitystyön sekä palveluiden 
 parantamiseen. 

 
7. Säännönmukaiset 
tietolähteet * 

 
Oppilashallintaohjelma sisältää opettajien antamia arviointeja, koulun syöttämiä 
tietoja oppilaista/opiskelijoista, opettajista ja muusta henkilökunnasta. 

 
Tärkeimmät lähteet ovat väestörekisteri, sivistystoimialan hallinto, opetushallitus, 
opettajat, oppilaat ja heidän huoltajansa. 

 8. Säännönmukaiset tietojen 
 luovutukset ja tietojen siirto  
 EU:n tai Euroopan talous- 
 alueen ulkopuolelle 
 

 
Ei ole 



 

 

 
9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 
A. Manuaalinen aineisto 

 
Manuaalinen aineisto sijaitsee lukitussa tilassa. 

 
Manuaalista materiaali ei juurikaan synny tallennettavaksi. Ainoastaan oppilaan 
/opiskelijan tai muun tahon pyytämä tietoa mm. todistus, opiskelijatodistus voidaan 
tulostaa suoraan kyseiselle henkilölle. 

 
Seuraavat aineistot arkistoidaan ja suojataan asiattomilta. 

 
Päättö – ja erotodistus, peruskoulun päättäneiden oppilaskortti ja vieraaseen 
kuntaan muuttaneiden oppilaskortti. 

 
B. ATK:lle talletetut tiedot. 

 
Rekisterin päivitysoikeudet on suojattu käyttäjätunnus-salasana -parilla. Wilma 
ohjelmaan on yhteys internetistä. 

 
Kukin yksikkö vastaa itse omalta osaltaan käyttäjätunnuksien myöntämisestä. 

 
* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä  
  rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä. 
 

Oikeus tarkastaa rekisteritiedot ja saada ne korjatuksi (lähde: tietosuojavaltuutetun toimisto. www.tieto-
suoja.fi). Sinulla on oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri 
rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita. 
 
Mitä tarkoitus tarkoittaa 
 

 sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on henkilörekisterissä tai ettei 
rekisterissä ole sinua koskevia tietoja 

 tiedot on annettava sinulle ymmärrettävässä muodossa ja halutessasi saat ne myös kirjalli-
sesti 

 sinulla on oikeus saada tietää, mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja 
mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan 

 
Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Tarkastusoikeus on pääsääntö. Laissa on kuitenkin  
poikkeuksia tiettyjä tilanteita varten ja eräät rekisterit on jätetty kokonaan tarkastusoikeuden ulkopuolelle. 
 
Esitä tarkastuspyyntö suoraan rekisterinpitäjälle. Halutessasi voit käyttää tietosuojavaltuutetun toimiston  
laatimaa mallilomaketta. 
 
Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Mitä tiedon korjaa-
minen merkitsee 
 

 jokaisella on oikeus tulla arvioiduksi oikeiden tietojen perusteella 
 rekisteriin voidaan tallettaa vain määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia 

tietoja 
 rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta myös sille, jolle tietojasi on luovutettu ja jolta 

virheellinen tieto on saatu 
 

 


