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1. Tietojärjestelmän nimi

StarSoft MultiPrimus W4 -järjestelmä

2. Tietojärjestelmän vastuutaho

Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta

Yhteyshenkilö (järjestelmän pääkäyttäjä)
Kanslisti Pirkko Papinsaari
Seppälän puistotie 15, PL 69, 35800 Mänttä
puh. 03 4888 753

3. Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja vastuuhenkilö

Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa ja antaa tietoja 
StarSoft Oy.
Järjestelmään tallennetuista tiedoista vastaa kohdassa 2 mainittu omistaja/haltija.

4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

StarSoft MultiPrimus W4 -järjestelmä on esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion 
kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan oppilaitosten ja koulutoimiston kaikki 
oppilashallinnon tehtävät. Tietojärjestelmän ydinohjelma on StarSoft MultiPrimus W4.

Julkisuuslain näkökulmasta kaikkia muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia voidaan 
pitää apu- tai työkaluohjelmina. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat
- opetusjärjestelyjen suunnitteluohjelma StarSoft Kurre 7 ja 
- Web-liittymä Wilma.

5. Tietolähteet

Tärkeimmät lähteet ovat Väestörekisteri, kaupungin koulutoimi ja muut hallinnonalat. 
Tietoja saadaan myös opiskelijoiden aiemmista oppilaitoksista sekä 
Aluehallintovirastosta (toisen asteen yhteishaku). 
Järjestelmä sisältää myös opettajien, opiskelijoiden ja huoltajien itse ilmoittamia 
tietoja.

6. Tiedot ovat vuosilta / alkavat vuodesta

StarSoft MultiPrimus-järjestelmän hankinta/käyttöönottovuosi on 2010.
Web-liittymä Wilman hankinta/käyttöönottovuosi on 2013.
Opetusjärjestelyjen suunnitteluohjelma StarSoft Kurre 7 hankinta/käyttöönottovuosi 
on 2015.



7. Tietojen päivitystiheys

Järjestelmän sisällä eri tiedoilla on useita erilaisia kiertonopeuksia: vuosittain, 
lukukausittain, jaksoittain, viikoittain. Lisäksi on tietoja, jotka tallennetaan tai 
muutetaan välittömästi tiedon saavuttua.

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

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).

Jotkut rekisterit sisältävät sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja. Salassa 
pidettävät tiedot erotetaan julkisista tiedoista lukuoikeuksien avulla, jolloin salassa 
pidettävät tiedot näkyvät vain tietyille käyttäjille.

Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille, 
joita ovat Kela ja Ylioppilastutkintolautakunta.

Tietoja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös muihin tarkoituksiin, esim. jatko-
opintoihin pyrkimistä varten. Joitain tietoja voidaan myös julkaista esim. oppilaitoksen
www-sivuilla. Henkilö voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun.

9. Julkiset tiedot tietoryhmittäin

MultiPrimuksen tietokanta rakentuu useista erillisistä rekistereistä, jotka on osittain 
linkitetty toisiinsa. Osa rekistereistä on täysin julkisia, osa sisältää salassa piettäviä 
tietoja.

Julkisena voidaan pitää kaikkia tietoja, jotka määrittelevät opetuksen yleisiä 
järjestelyjä, tiloja, opetussuunnitelmaa ja opetustarjontaa. MultiPrimuksen päävalikon 
Muut rekisterit -kohdan rekisterit ovat julkisia lukuunottamatta henkilörekisteriä.

Joitain henkilörekisterien tietoja päästään selaamaan myös julkisten rekisterien 
kautta. Esim. Opettajarekisteri ei ole julkinen, mutta opettajien nimilistaa päästään 
tarkastelemaan julkisen Kurssit -rekisterin kautta. Järjestelmästä vastuutahon (kohta 
2) tulee rajata käyttäjien näkymä siten, ettei julkisten rekisterien kautta päästä käsiksi 
salassa pidettäviin tai luottamuksellisiin tietoihin.

10. Salassa pidettävät tiedot

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

Opiskelijarekisteri sisältää yhteystietoja, opintoihin ja oppilashuoltoon liittyviä tietoja 
sekä opiskelijaa koskevia viranomaispäätöksiä. Opettajarekisteri ja 
Henkilökuntarekisteri sisältävät yhteystietojen lisäksi koulutus-, työtehtävä ja 
palkkaustietoja. Huoltajien tiedot ovat opiskelijarekisterissä. Huoltajista kirjataan 
lähinnä yhteystiedot.



Ylläpidon rekistereistä Koulun tiedot, Käyttäjätunnukset, Käyttäjäryhmät ja 
Varmuuskopiointi ovat salassa pidettäviä, mutta järjestelmän vastuutaho (kohta 2) voi
harkintansa mukaan luovuttaa niistä tietoja.

11. Tietojärjestelmän julkinen osoite

StarSoft MultiPrimus -järjestelmä ei ole julkinen tietojärjestelmä, eikä sillä näin ollen 
ole Internet -osoitetta.

Oppilaitos, joka sallii etäkäytön MultiPrimuksen Web-liittymä Wilman avulla, antaa 
etäkäyttäjälle tiedot, joiden avulla tämä kytkeytyy järjestelmään. Wilman www-osoite 
on https://wilma.manttavilppula.fi.


