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Rekisterinpitäjä
Lohjan kaupunki
Y-tunnus: 1068322-0
Karstuntie 4, 08100 Lohja
Puhelinnumero: 019 3690
Sähköposti: kirjaamo@lohja.fi

Yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava
Sanna Lundström
Puhelinnumero: 0443694350
Sähköposti: sanna.lundstrom@lohja.fi

Yksikkö
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta

Rekisterin nimi
KouluKunnossa-hankkeen oppilaiden hyvinvoinnin seuranta

Yhteisrekisterinpitäjien nimet
Lohjan kaupunki, Turun yliopisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
KouluKunnossa-hankkeen yhteydessä toteutettavasta oppilaiden hyvinvoinnin seurannasta
muodostuvan rekisterin henkilötietoja käytetään kunta-, koulu- ja luokkatasoiseen oppilaiden
hyvinvoinnin seurantaan. Hyvinvointitietoja voidaan käyttää myös eri alueiden tulosten vertailuun
sekä hyvinvoinnin pitkittäisseurantaan vuodesta 2021 eteenpäin.
Edellä kuvattujen käyttötarkoitusten lisäksi seurannassa kerättäviä tietoja hyödynnetään LänsiUudenmaan alueelle tuotettavan oppilaiden hyvinvoinnin seurannan verkkopohjaisen alustan
kehittämisessä.
Keväällä 2021 kerättävää aineistoa hyödynnetään Turun yliopistossa toteutettavassa
kasvatustieteellisessä väitöstutkimuksessa.
Oppilaiden hyvinvointitietoa kerätään KouluKunnossa-hankkeen yhteydessä ajalla 5/2021 12/2021. Hyvinvoinnin seuranta toteutetaan 5. - 9.-luokkalaisille oppilaille.
Seurannassa kerätään tietoa seuraavista hyvinvoinnin osa-alueista: fyysinen hyvinvointi,
psyykkinen hyvinvointi, liikunta ja harrastaminen, kouluinto, koulu-uupumus, minäpystyvyys
oppimisen itsesäätelyssä, kouluviihtyvyys- ja ryhmähenki, konfliktit ja kiusaaminen,
vaikutusmahdollisuudet ja -halu, oppilashuollon palveluiden saavutettavuus sekä turvallinen
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aikuinen koulussa.

Rekisterin tietosisältö
Hyvinvoinnin seurannassa kerätään ainoastaan välttämättömät henkilötiedot. Rekisteriin ei
tallenneta suoria tunnisteita, kuten nimiä tai henkilötunnuksia.
Rekisteriin tallennetaan seuraavat epäsuorat tunnisteet:
- kunta
- koulu
- luokka-aste ja -tunnus
- ikä
- sukupuoli
Kerättäviä epäsuoria tunnistetietoja käytetään oppilaiden vastausten yhdistämiseksi tiettyyn
kuntaan, kouluun ja luokkaan.

Käsittelyperuste
Julkinen valta tai yleinen etu

Henkilötietojen käsittelijät
Anni Holmström, projektitutkija / KouluKunnossa-hanke; väitöskirjatutkija / Turun yliopisto
Niina-Kaisa Perälä, projektipäällikkö / KouluKunnossa-hanke
Juha-Pekka Syrjälä, järjestelmäasiantuntija / kehittämistiimi, Lohjan kaupunki

Henkilötietojen vastaanottajat
Yllä mainittujen henkilöiden lisäksi henkilötietoja käsittelevät KouluKunnossa-hankkeen
hankekoordinaattori sekä koodari.

Tietolähde
Rekisteröidyltä itseltä

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset
Rekisteröidyn tulee antaa pyydettävät henkilötiedot, jotta vastausten yhdistäminen tiettyyn
kuntaan, kouluun ja luokkaan on mahdollista.

Henkilötietojen säilytysaika
Kaikkia henkilötietoja säilytetään Lohjan kaupungin tietokannassa kolme vuotta ja Turun
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yliopiston tietokannassa viisi vuotta tietojen keräämisen jälkeen.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä
Ei

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä tai hänen huoltajallaan on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella vastustaa rekisteröityä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Mikäli rekisteröity tai hänen huoltajansa vastustaa henkilötietojen käyttöä, rekisteröity ei osallistu
hyvinvoinnin seurantaan lainkaan.

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan
Rekisteröidyllä ei ole jälkikäteen mahdollisuutta tarkastella tai pyytää poistamaan omia tietojaan
rekisteristä, sillä seurannassa ei kerätä suoria tunnistetietoja, joiden avulla yksittäinen vastaaja
voitaisiin identifioida.

Valitusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty
rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.
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