
YPÄJÄN KUNTA    
 

Perttulantie 20   
32100 YPÄJÄ   

 
TIETOSUOJASELOSTE           

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
  

 Laatimispäivä 
versio         9.5.2018 

1 Rekisterinpitäjä Nimi   
Ypäjän kunta 

Osoite 
Perttulantie 20  
32100 Ypäjä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. 02 7626 500, sähköposti kunta@ypaja.fi  

2 Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa   

Nimi   
toimialapäällikkö, rehtori Heikki Vainio 
heikki.vainio@ypaja.fi  
050 5747 740 
 
koulutoimensihteeri Tanja Jussila 
tanja.jussila@ypaja.fi 
02 76265 261  

Osoite 
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä 

3 Rekisterin nimi   Perusopetuksen rekisteri 

4 Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Perusopetuksen järjestäminen perusopetuslain mukaisesti 
 

5 Rekisterin 
tietosisältö 

Oppilaan perustiedot (nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, äidinkieli, 
asiointikieli, tieto mahdollisesta turvakiellosta, huoltajuussuhde; Wilma-tunnus 
(koskee vain yläkoulun oppilaita).  
Huoltajan tai huoltajien perustiedot (nimi, postiosoite, puhelinnumero koti/työ, 
sähköpostiosoite, Wilma-tunnukset). 
Oppilaan suoritukset ja arvosanat. 
Muut koulunkäyntiin liittyvät tiedot. 
Kunnan koulut, opetushenkilöstö ja yhteystiedot. 
 
Kunnan koulut ja koulutoimisto käyttävät koulukohtaista MultiPrimus-ohjelmaa. 
Yläkoulun työjärjestykset laaditaan ohjelmiston Kurre-osiolla. 
Alakoulujen työjärjestyksen koulunjohtaja laatii manuaalisesti. 
Koulun ja kodin välinen yhteys on Wilma-osion kautta. 
 
MultiPrimus-, Kurre- ja Wilma -palvelun tuottaa Visma InSchool. 
 
Onko kouluilla omia muita rekistereitä, sähköisiä tai paperisina?  
 

6 Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Oppilaan huoltajat 
Koulun opetushenkilöstö 
Muut moniammatillisen yhteistyöverkoston työntekijät  
Koulutoimensihteeri 

mailto:kunta@ypaja.fi
mailto:heikki.vainio@ypaja.fi
mailto:tanja.jussila@ypaja.fi


Väestörekisteripäivitys 
Oppilaan entinen koulu (koulun vaihto tai paikkakunnallemuutto) 

7 Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Opintopolku/KOSKI-palvelu - Opetushallitus 
Tilastoinnit - Tilastokeskus 
Oppilasterveydenhuolto 
 
Opetustoimen rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. Henkilötietoja 
luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille 
viranomaisille. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka 
jatkuu asiakas- ja hoitosuhteen päätyttyä.  Kaikki työntekijät allekirjoittavat 
vaitiolosopimuksen  
Nykyisessä työ-/virkasuhdesopimuksessa tämä kohta on mutta pitäisikö kuitenkin 
pyytää erilliset kuittaukset? Onko huomioitu ns. vanhoissa soppareissa?/ tj   
Hoitopaikan vaihtuessa saman kunnan alueella lasta koskevat asiakirjat siirretään 
uuteen hoitopaikkaan.     
 
Oppilashallintojärjestelmän tietoja siirretään manuaalisesti tarvittaessa CGI Pro 
Economica -ohjelmistoon (asiakaslaskutus, esim. maksullinen koulukuljetus).  
 

8 Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Asiakastietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään silppuamalla tai 
tietoturvasäiliöön.   
 
Tietokoneella käsiteltävät tiedot     
Sähköiset asiakirjat tallennetaan kunnan sisäiseen verkkoon sekä MultiPrimus-
järjestelmään. Oppilashallintojärjestelmään on rajoitettu pääsy ja sinne 
kirjautuminen tapahtuu omilla, henkilökohtaisilla tunnuksilla.  
Kunnan sisäinen verkko on suojattu palomuureilla. Verkkoon kirjautuminen 
tapahtuu henkilökohtaisella tunnuksella.  
 
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä, esim. 
hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen (henkilötietolaki 32 §, viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta annettu laki 24 §). Salassa pidettävien ja arkaluonteisten 
tietojen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 
 
Pitkäaikaisesti tai pysyvästi säilytettävät tiedot talletetaan kunnan arkistoon 
arkistointiohjeen mukaisesti. Arkistoholvi pidetään lukittuna. 
 

10 Tarkastusoikeus kunnan yhtenäinen ohjeistus / tj  
 

11 Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

kunnan yhtenäinen ohjeistus / tj  
 

12 Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

kunnan yhtenäinen ohjeistus / tj  

 


