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Tietosuojalaki (1050/2018) 

EU:n tietosuoja-asetus GDPR 

1. REKISTERIN PITÄJÄ Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko) 
Purokatu 1, 21200 Raisio 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ 
KOSKEVISSA ASIOISSA 

Yhteyshenkilö: 

Sari Iinattiniemi, opintopalvelupäällikkö 

Sähköpostiosoite:  sari.iinattiniemi@raseko.fi 
Puhelin: +358 (0)44 7057 674 

 

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen 

Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi  

Puhelin: +358 (0)40 7161 312  

3. REKISTERIN NIMI Opiskelijahallinto-rekisteri Primus. 

  

Primus-järjestelmällä hoidetaan koulutuskuntayhtymän opetustoimi.   

Järjestelmän ydinohjelma on Visma InSchool Primus.  Muita 
järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat työjärjestysten 
suunnitteluohjelma Kurre sekä Primuksen ja Kurren yhteinen www-
liittymä Wilma. 

4. HENKILÖTIETOJENKÄSITTELYN 
TARKOITUS 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste 
henkilötietojen käsittelylle tässä rekisterissä on rekisteröityjen 
kohdalla julkisen tehtävän hoitaminen (laki ammatillisesta 
koulutuksesta) ja henkilöstön kohdalla työsuhde.  

Lisäksi on tietoja, joiden käytettävyys perustuu opiskelijan tai 
alaikäisen opiskelijan huoltajan antamaan suostumukseen. 

Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys 
rekisterinpitäjään hakijana, opiskelijana, opiskelijan huoltajana, 
sopimuskumppanin yhteyshenkilönä, Rasekon työntekijänä, 
ohjaajana, arvioijana, koulutuksen yhteyshenkilönä tai 
opiskeluhuollon toimijana. 

Rekisteriin merkitään opetustoimen kannalta tarpeelliset tiedot. 
Näitä ovat opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin toteutukseen sekä 
henkilön opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot. 
Lisäksi tallennetaan viranomaismääräysten mukaiset tiedot.  

Työntekijöiden ja opiskelijoiden perustiedot siirtyvät Active 
Directoryyn ja  

sähköiseen oppimisalustaan (Itslearning)   

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
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5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Primus-järjestelmässä on käytössä seuraavat henkilörekisterit: 
hakijarekisteri, opiskelijarekisteri (sis. huoltajatiedot), 
opettajarekisteri, henkilökuntarekisteri ja työpaikkaohjaajien, -
yhteyshenkilöiden ja arvioijien rekisteri sekä kalustoluettelo. 
Henkilötietoja on mukana myös mm. pedagogisten asiakirjojen, 
opiskelu-huoltokertomuksen, tukitoimien, koulutus- ja 
oppisopimusten, näyttöjen ja osaamisen tunnustamisen 
rekistereissä.  

 

Rekistereihin tallennettavia tietosisältöjä ovat:  

Hakijat: henkilötiedot, osoitetiedot, hakutiedot, soveltuvuus-, pääsy- 
ja kielikokeiden tiedot ja aineistot. 

Opiskelijat: henkilötiedot, osoitetiedot, opinto-oikeuden tiedot, 
läsnäolotiedot, opintosuoritukset, ohjaus- ja tukitoimet, 
opiskelijapäätökset, Wilma-tunnukset. Opiskelijoista voidaan 
opiskelijan suostumuksella liittää järjestelmään valokuva, jolloin hän 
voi saada kuvallisen opiskelijakortin, jolla hän on oikeutettu 
ilmaiseen ateriaan. Huoltajien nimitiedot, osoitetiedot ja Wilma-
tunnukset.  

Sairauspoissaoloissa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksia ei 
saa säilyttää, vaan poissaolo kirjataan Wilmaan (todistus toimitettu 
kommentilla) ja todistus tulee palauttaa opiskelijalle välittömästi. 

 

Opettajat ja henkilökunta: Henkilötiedot, osoitetiedot, työsuhde, 
koulutukset, ja käyttäjätunnukset Primukseen, Kurreen ja Wilmaan. 
Kalustoluetteloon merkitään työntekijälle luovutetut työvälineet 
(esim. tietokone). 

  

Työpaikkaohjaajat, -yhteyshenkilöt ja arvioijat: Henkilötiedot, 
osoitetiedot, työpaikka, ammatti/koulutus, työkokemus, arviointi-
/ohjauskoulutus. 

6. HENKILÖTIETOJEN 
SÄILYTYSAIKA 

Opiskelijarekisterin tiedot arkistoidaan opintojen päättymisen 
jälkeen Primuksen arkistoon. Tietoja käytetään tämän jälkeen vain 
rekisteröidyn pyynnöstä.  

Henkilökuntarekisterin tiedot poistetaan palvelusuhteen 
päättymisen jälkeen.  

Opettajarekisterin tiedot arkistoidaan työsuhteen päättymisen 
jälkeen. Tietoja käytetään tämän jälkeen vain opiskelijoiden 
arviointiin liittyvissä asioissa. 

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
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7. SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOLÄHTEET 

Pääasiallinen tietolähde on henkilöiden itse ilmoittamat perustiedot. 
Tiedonkeruussa käytetään mm. hakulomakkeita, hoks-lomaketta ja 
perustietolomaketta. Tietoja saadaan suoraan myös yhteishausta. 
Henkilökunnan tiedot saadaan käyttövaltuuslomakkeesta. 

8. SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOJEN LUOVUTUKSET 

 

Tiedonsiirrot tilastokeskukselle ja opetushallitukselle (KOSKI- JA 
HOKS-siirrot): 

opiskelijat, opinto-oikeudet, suoritukset. KELAlle: 
valvontailmoitukset, 

opintotuki- ym. hakemusten liitteet. 

 

Lupa- pätevyys- ja korttikoulutuksia varten tietoja luovutetaan 
Valviralle, Ruokavirastolle, SPEK Suomen pelastusalan 
keskusjärjestölle, Työturvallisuuskeskukselle, 
sähköpätevyystodistusten arvioija SETI:lle sekä SPR Suomen 
Punainen ristille. 

 

Tiedonsiirrot oppilaitoksen sisällä muihin käytettäviin järjestelmiin: 

M-Files dokumentinhallinta ja sähköisen allekirjoituksen järjestelmä, 
Primuksesta opiskelija-, huolta- ja opettajatietoja sekä työpaikka- ja 
työpaikkaohjaajatietoja. 

Itslearning on järjestelmän www-selaimella käytettävä 
oppimisympäristön käyttöliittymä.  

Järjestelmiin kirjaudutaan AD:n kautta muodostetuilla O365 
tunnuksilla. 

Primus Querylla siirretään tietoa Primuksen ja ed. järjestelmien 
välillä. 

9. TIETOJEN SIIRTO EU:n TIA 
ETA:n ULKOPUOLELLE 

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

 

10.  EVÄSTEET Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita 
verkkosivulla 

www.raseko.fi.  

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi 
hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, 
verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden 
parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia 
teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme 
tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät 
käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. 

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
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Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai 
poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat 
verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa 
vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen 

11. REKISTERIN 
SUOJAUSPERIAATE 

A. Manuaalinen aineisto 

Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon 
pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella. 

 

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot 

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään kuntayhtymän 
omilla palvelimilla tai tarkoituksenmukaisesti palveluntarjoajien 
palvelimilla.  

 

Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 
Käyttöoikeus on vain niillä kuntayhtymän opettajilla ja muulla 
henkilökunnalla, joiden työtehtävien hoitaminen sitä edellyttää. 
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita 
varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Opiskelija- ja 
huoltajatunnuksilla voidaan katsoa vain ko. opiskelijaan liittyviä 
tietoja.  

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden 
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan 
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden 
työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet 
eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. 
Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle 
asiasta soveltuvien lakien mukaisesti. 

Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy 
ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja 
päivitykset. Ohjelmiston toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa 
on salassapitoa koskevat ehdot. 

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
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12. TARKASTUSOIKEUS JA 
OIKEUS VAATIA TIEDON 
KORJAAMISTA  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa 
rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen 
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli 
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin 
oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

13. MUUT HENKILÖTIETOJEN 
KÄSITTELYYN LIITTYVÄT 
OIKEUDET 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla 
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen 
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka 
ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen 
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki 
edellyttää, ei voida poistaa. 

14. SELOSTEEN MUUTTAMINEN Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä 
selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme 
www.raseko.fi. 

Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www. 
raseko.fi. 

 

 

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
http://www.raseko.fi/

