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Enhet

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta

Registrets namn

Uppföljning av elevernas välmående inom projektet SkolSkick 

Namn på gemensamt personuppgiftsansvariga

Lojo stad, Åbo universitet 

Syftet med hanteringen av personuppgifter

Personuppgifterna i det register som bildas genom uppföljningen av elevernas välmående inom 
ramen för projektet SkolSkick används för att följa upp elevernas välmående på kommun-, skol- 
och klassnivå. Uppgifterna om välmående kan också användas för jämförelse av resultat från 
olika områden samt för långsiktig välmåendeuppföljning från år 2021 och framåt.
 
Utöver för de ändamål som anges ovan används uppgifterna också i utvecklingen av en 
webbaserad plattform för uppföljning av elevernas välmående i Västra Nyland.

Det material som samlas in under våren 2021 används i en doktorandforskning som utförs på 
pedagogiska fakulteten vid Åbo universitet.

Uppgifter om elevernas välmående samlas in i samband med projektet SkolSkick under perioden 
5/2021–12/2021. Uppföljningen gäller eleverna i årskurs 5 – 9. 

Uppföljningen samlar in information om följande delområden avseende välmåendet: (1) fysiskt 
välmående, (2) psykiskt välmående, (3) motion och hobbyer, (4) studieiver, (5) skoltrötthet, (6) 
självförmåga när det gäller självreglering av inlärningen, (7) skoltrivsel och gruppanda, (8) 
konflikter och mobbning, (9) vilja och möjligheter att påverka, (10) tillgången till elevvårdstjänster 
samt (11) trygga vuxna i skolan. 
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Registrets datainnehåll

Endast nödvändiga personuppgifter samlas in vid uppföljningen av välmående. I registret sparas 
inga direkta identifikationsuppgifter såsom namn eller personbeteckningar. 

Följande indirekta identifikationsuppgifter sparas i registret: 

- kommun 
- skola 
- årskurs och klassbeteckning 
- ålder 
- kön 

De indirekta identifikationsuppgifter som samlas in används för att koppla elevernas svar till en 
viss kommun, skola och klass. 

Anledning till hantering

Offentlig makt eller allmänintresse

Personuppgiftsbiträden

Anni Holmström, projektforskare/projektet SkolSkick; doktorandforskare/Åbo universitet 
Niina-Kaisa Perälä, projektchef/projektet SkolSkick 
Juha-Pekka Syrjälä, systemexpert/utvecklingsteamet, Lojo stad 

Mottagare av personuppgifter

Andra personer som behandlar personuppgifterna är, utöver de ovan nämnda, 
projektkoordinatorn för projektet SkolSkick samt kodaren. 

Datakälla

Från den registrerade

Ska personuppgifterna lämnas ut och konsekvenser om de inte lämnas ut?

Den registrerade ska lämna de personuppgifter som efterfrågas, för att det ska vara möjligt att 
koppla svaren till en viss kommun, skola och klass. 

Lagringstid för personuppgifter

Efter insamling lagras alla personuppgifter tre år i Lojo stads databas och fem år i Åbo 
universitets databas. 
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Om uppgifterna i registret överförs utanför EU eller EES

Nej

Fattas automatiska beslut på grundval av data?

Nej

Rätt till invändning

Den registrerade eller dennas vårdnadshavare har rätt att på en grund som rör hans eller hennes 
personliga situation göra en invändning mot behandling av uppgifter som rör den registrerade. 
Om den registrerade eller dennas vårdnadshavare motsätter sig användningen av 
personuppgifter, deltar den registrerade inte överhuvudtaget i uppföljningen av välmående. 

Hur den registrerade kan utöva sina rättigheter

Den registrerade har inte i efterhand möjlighet att kontrollera sina uppgifter eller begära att de 
ska tas bort ur registret, eftersom det i uppföljningen inte samlas in några direkta 
identifikationsuppgifter som skulle kunna användas för att identifiera en enskild svarare. 

Valitusoikeus

Utan att det påverkar andra administrativa möjligheter till rättslig prövning eller rättsmedel, har 
varje registrerad rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, särskilt i den medlemsstat 
där han/hon normalt bor eller arbetar, eller där den påstådda överträdelsen har inträffat, om den 
registrerade anser att hanteringen av hans eller hennes personuppgifter har brutit mot 
dataskyddsförordningen. 
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