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Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on perusopetuksen järjestäminen perusopetuslain ja -
asetuksen mukaisesti. 

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyi-

seen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuk-
sen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osal-
listua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on li-
säksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella (Perusopetuslaki 2§).  

Jämsän kaupungissa perusopetuksen tulosalueen tehtävänä on järjestää taloudellisesti laadu-

kasta ja vaikuttavuudeltaan hyvää oppilaan oppimista, kasvua ja kehittymistä edistävää ja tuke-
vaa perusopetusta. Perusopetuksen järjestäminen on kaupungin keskeinen lakisääteinen perus-
palvelutehtävä. Perusopetukseen sisältyvät myös monipuoliset ja laadukkaat erityisopetuspalve-
lut sekä opiskeluhuollon palvelut. 

Perusopetuksessa henkilötietoja käsitellään seuraaviin toimintoihin liittyen: 
- varsinainen opetustoiminta ml. arviointi
- kouluruokailun järjestäminen
- tilastointi (tilastointipäivä 20.9., oppilaslistat)
- iltapäivätoiminta
- koulujen kerhotoiminta

- koulukuljetukset
- oppilashuolto (erillinen informointi rekisteröidylle)
- kouluterveydenhuolto (erillinen informointi rekisteröidylle)
- koulutapaturmat ja niihin liittyvät käytänteet

Henkilötietojen käsit-
telyn tietosuoja-    

asetuksen mukainen  
oikeusperuste 

(6 artikla) 

’Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artikla kuuden (6) mukainen re-
kisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen ja yleistä etua koskevan tehtävän suorit-

taminen, sekä rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen.’ 

Rekisterinpitäjä Sivistyslautakunta 

Rekisterinpitäjän 

yhteyshenkilöt ja 
yhteystiedot 

Perusopetuksen rehtori Antti Manninen 

puh 0400 420 267, antti.manninen@jamsa.fi 

Toimistosihteeri Riitta Järvinen 
puh 040 187 7099, riitta.jarvinen@jamsa.fi 

Tietosuojavastaava Maarit Mäntykoski, maarit.mantykoski@jamsa.fi, puh. 040 748 7992 
Henkilötietojen yllä-

pitojärjestelmät (jär-
jestelmän/sovelluk-
sen nimi/nimet) 

Visma InSchool Primus –järjestelmä on kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan oppi-
laitoksien, koulutoimen ja koko kaupungin koulutusjärjestelmä. Visma InSchool Primus on tieto-
järjestelmän pääohjelma, muita järjestelmään kuuluvia apu- ja työkaluohjelmia ovat lukujärjestyk-

sen suunnitteluohjelma Kurre, sekä Primuksen ja Kurren yhteinen www-liittymä Wilma. 

Tietoverkossa olevat oppimisympäristöt. 

Henkilötietoja käsitellään myös manuaalisesti (paperisena).  
Henkilötietojen tieto-

lähde/-lähteet 

Tiedonsiirto Väestörekisterikeskuksesta Visma InSchool Primus –järjestelmään / perusopetuk-
sen aloittavat 1.luokkalaiset 

Uuden oppilaan tiedot oppilastietolomakkeella (huoltaja täyttää, paperi).  
Toisesta kunnasta muuttava oppilas: vastaanottava koulu pyytää oppilastiedot oppilaan edelli-
sestä koulusta. 

Käsiteltävät henkilö-
tiedot 

Oppilaan tiedot: etunimet, sukunimi, henkilötunnus, puhelinnumero, kotiosoite, postiosoite, kuva. 
Erityisiä henkilötietoja (esim. allergiat, lääkitykset) käsitellään, mikäli rekisteröity / rekisteröidyn 
huoltaja ilmoittaa ko. tiedot ja mikäli ne tulee ottaa huomioon palvelun järjestämisessä. 

Huoltajan tiedot: nimi, puhelinnumero, kotiosoite, postiosoite, sähköpostiosoite 

Wilma-käyttöliittymän tiedot / huoltaja: käyttäjätunnus, käyttäjäryhmä ja käyttöoikeudet. 
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Henkilötietojen sään-
nönmukaiset luovu-

tukset 

Tietoja luovutetaan seuraaville tahoille lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi: 

Tietoverkossa olevat oppimisympäristöt 
Pedanet, Otava, SanomaPro,  Opinsys, Bingeli 

Eri oppiaineiden sähköiset kokeet 

Laskutus- ja maksuliikenne 

Henkilötietoja käytetään iltapäivätoiminnan laskuttamiseen ja ne siirtyvät Jämsän kaupungin las-

kutusjärjestelmään ja myyntireskontraan. Tarvittaessa henkilötietojen siirtämisestä informoidaan 

perintätoimisto Intrum Oy:lle.  Laskutus/myyntireskontrasta erillinen informointi rekisteröidyille. 

Tietojen siirto Eu:n 
tai ETA-alueen ulko-

puolelle 

Tietoja ei siirretä. 

Henkilötietojen suo-
jauksen turvatoimet 

Järjestelmät ovat suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja niiden salasanoilla. Tietokanta 
on suojattu palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin. 

Henkilötietojen säily-
tysaika 

Henkilön tietoja säilytetään tiedonohjaussuunnitelmaan ja lakeihin perustuvien säilytysaikojen 
mukaisesti. 

Rekisteröidyn oikeu-

det 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
- rekisteröidyllä (huoltajalla) on oikeus lapsensa tietoihin Wilma-ohjelmassa, sekä koe- ja oppi-

misympäristönä käytettävissä järjestelmissä
- rekisteröidyllä (oppilas) on oikeus omiin tietoihinsa Wilma-ohjelmassa
- muiden ohjelmien ja paperisen aineiston osalta pyyntö esitetään yhteyshenkilölle.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikaisupyyntö esitetään rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Oikeus tietojen poistamiseen

- oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, koska henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
- pyyntö käsittelyn rajoittamisesta esitetään rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

- oikeutta ei ole, koska henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoit-
teen noudattamiseen

Halutessaan käyttää tietosuoja-asetuksen 15 – 21 artiklojen mukaisia oikeuksiaan rekisteröidyn 
on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. 

Vastustamisoikeus 

(tietosuoja-asetus 21 
artikla) 

Vastustamisoikeutta ei ole, koska henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseen 

Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomai-

selle 

Tietosuoja-asetus artikla 77:  
’1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jä-
senvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty 
rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsitte-

lyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenha-
kukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

2. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen ete-
nemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuu-

desta.’

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei suoriteta. 


