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Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste 

 
1. Tietojärjestelmän nimi 

 
Visma MultiPrimus -järjestelmä 

 
2. Tietojärjestelmän vastuutaho 

 
Tietojärjestelmän omistaja on hallintopäällikkö Pentti Merta 
Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Turun kaupungin it-palvelut ja ohjelman toimittaja Visma. 

 
3. Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja vastuuhenkilö 

 
Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa ja tietoja antaa Visma. 
Järjestelmän tietosisällöstä vastaavat kunkin oppilaitoksen ja päivähoitoyksikön tietojen osalta ky-
seisen yksikön johtaja/rehtori tai palvelualuejohtaja. 
 

 
4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus 

 
Visma MultiPrimus -järjestelmä on opetushallinnon kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan oppilaitoksen, 
koulutoimiston/opintotoimiston tai tarvittaessa koko kunnan/kaupungin opetustoimi. Se ei tarvitse rin-
nalleen muuta ohjelmistoa tai järjestelmää. 

 
Tietojärjestelmän ydinohjelma on Visma MultiPrimus. 

 
Julkisuuslain näkökulmasta kaikkia muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia voidaan pitää apu- tai työka-
luohjelmina. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat 

 
- opetusjärjestelyjen suunnitteluohjelma Kurre 
- www-liittymä Wilma. 

 
5. Tietolähteet 

 
Tärkeimmät lähteet ovat Väestörekisteri ja kaupungin sivistystoimialan hallinto. Tietoja saadaan 
myös oppilaiden/opiskelijoiden aiemmista oppilaitoksista sekä opetushallitukselta (toisen asteen 
yhteishaku). Järjestelmä sisältää myös opettajien, oppilaiden/opiskelijoiden ja huoltajien itse ilmoit-
tamia tietoja. 

 
6. Tietojen päivitystiheys 

 
Järjestelmän sisällä eri tiedoilla on useita erilaisia kiertonopeuksia: vuosittain, lukukausittain, jaksoit-
tain, viikoittain. Lisäksi on runsaasti tietoja, jotka tallennetaan tai muutetaan välittömästi ilman tiettyä 
rytmiä. 

 
Suurin osa tiedoista päivitetään manuaalisesti. Yhteystietoja voidaan päivittää automaattisesti 
väestörekisteriohjelmasta esim. kuukausittain. Tietojen tulee olla ajan tasalla aina, kun tietoja 
luovutetaan viranomaiselle, tai kun tiedoista muodostetaan asiakirjoja. 
 

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

Myös viranomaiset esim. tilastokeskus ja opetushallitus tarvitsevat tietoja omiin raportteihin ja 
rahoituksen määrittelyyn.  

 



 

 

 
8. Tietojen julkisuus/ salassa pidettävyys 
 

Järjestelmään sisältyy sekä salassa pidettävää, harkinnanvaraisesti julkista tietoa että julkista tietoa. 
Järjestelmään kuuluu kolme laajaa henkilörekisteriä (Opiskelijat, Opettajat ja Henkilökunta) sekä muuta-
mia suppeampia henkilörekisterietä (mm. Hakijat, Sijaiset ja Työpaikkaohjaajat). 

 
Jotkin rekisterit sisältävät sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja. Salassa pidettävät tiedot erote-
taan julkisista tiedoista käyttöoikeuksien avulla, jolloin salassa pidettävät tiedot näkyvät vain tietyille 
käyttäjille. 

 
Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille, esim. KELAlle. Tie-
toja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös muihin tarkoituksiin, esim. jatko-opintoihin pyrkimistä 
varten. Joitain tietoja voidaan myös julkaista esim. oppilaitoksen www-sivuilla. Henkilö voi kieltää tieto-
jensa luovuttamisen ja julkaisun. 

 
9. Julkiset tiedot tietoryhmittäin 

 
Primuksen tietokanta rakentuu useista erillisistä rekistereistä, jotka on osittain linkitetty toisiinsa. Osa  
rekistereiden tiedoista on täysin julkisia, osa sisältää salassa pidettäviä tietoja. 

 
Julkisena voidaan pitää kaikkia tietoja, jotka määrittelevät opetuksen yleisiä järjestelyjä, tiloja, opetus-
suunnitelmaa ja opetustarjontaa. Primuksen päävalikon Muut rekisterit -kohdan rekisterit ovat julkisia 
lukuun ottamatta henkilörekistereitä. Samoin Apurekisterit-kohdassa julkisia ovat kaikki paitsi Hakijat- ja 
Henkilökunta-rekisteri. 

 
Järjestelmän vastuutahon tulee rajata käyttäjien näkymä siten, ettei julkisten t ietojen kautta päästä 
käsiksi salassa pidettäviin tai luottamuksellisiin tietoihin. 

 
10. Salassa pidettävät tiedot 

 
Pääsääntönä on, että salassa pidettäviä tai luottamuksellisia ovat kaikki henkilöön liittyvät tiedot.  
Primuksen päävalikon rekistereistä tähän kategoriaan kuuluvat henkilörekisterien lisäksi Arviointi. 

 
Opiskelijarekisteri sisältää yhteystietoja, oppilaan/opiskelijan kuvan, opintoihin ja oppilashuoltoon liit-
tyviä tietoja sekä lasta/opiskelijaa koskevia viranomaispäätöksiä. Opettajarekisteri ja Henkilökuntare-
kisteri sisältävät yhteystietojen lisäksi koulutus-, työtehtävä ja palkkaustietoja. Huoltajien tiedot voivat 
sijaita opiskelijarekisterissä tai omassa Huoltajat- rekisterissään. Huoltajista kirjataan lähinnä yhteys-
tiedot.  

 
Ylläpidon rekistereistä Koulun tiedot, Käyttäjätunnukset, Käyttäjäryhmät ja Varmuuskopiointi 
ovat salassa pidettäviä, mutta järjestelmän vastuutaho (kohta 2) voi harkintansa mukaan luovut-
taa niistä tietoja. 
 
Salassa pidettäviä tietoja voi nähdä www-liittymä Wilman kautta, käyttöoikeuksilla määritellään 
mitä kukin näkee.  

 
11. Tietojärjestelmän julkinen osoite 
 

Visma MultiPrimus -järjestelmä ei ole julkinen tietojärjestelmä, eikä sillä näin ollen ole Internet-osoi-
tetta. Oppilaitos, joka sallii etäkäytön Primuksen www-liittymä Wilman avulla, antaa etäkäyttäjälle tie-
dot, joiden avulla tämä kytkeytyy järjestelmään. Wilman www-osoite on oppilaitos/kuntakohtainen. 
 

12. Oikeus tarkistaa rekisteritiedot ja saada ne korjatuksi (lähde: tietosuojavaltuutetun toimisto www. tietosuoja.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 tarkastusoikeus 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 kirjallisesti 
 
•    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 tarkastusoi-
keuden ulkopuolelle. 
 
Esitä tarkastuspyyntö suoraan rekisterinpitäjälle. Halutessasi voit käyttää tietosuojavaltuutetun toimis-
ton laatimaa mallilomaketta. 
 
Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. 

Mitä tiedon korjaaminen 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 luovu-

tettu ja jolta virheellinen tieto on saatu 
 
Esitä tiedon korjaamisvaatimus suoraan rekisterinpitäjälle. Halutessasi voit käyttää tietosuojavaltuute-
tun toimiston laatimaa mallilomaketta. 

 


