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Personuppgiftsansvarig 
Lojo stad 

FO-nummer: 1068322-0 

Adress: Karstuvägen 4, 08100 Lojo 

Telefonnummer: 019 3690 

E-post: kirjaamo@lohja.fi 

 

Kontaktperson 
Systemexpert 

Juha-Pekka Syrjälä  

Kontaktinformation: juha-pekka.syrjala@lohja.fi, 044 374 7444 

 

Enhet 
Nämnden för barn, unga och familjer 

 

Registrets namn 
Uppföljning av inlärning och välfärd inom projektet SkolSkick 

 

Namn på personuppgiftsansvarig för det gemensamma registret 
Lojo stad 

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter 
SkolSkick är ett projekt som genomförs inom Västra Nyland och vars målsättning är att öka barns 

och ungas välfärd och minska skolfrånvaron. Projektet koordineras av Lojo stad. Övriga kommuner 

som medverkar i projektet är Grankulla, Hangö, Ingå, Högfors, Vichtis, Raseborg och Sjundeå. 

SkolSkick-projektet genomförs under perioden 1.1.2021–31.12.2022. 

Personuppgifterna i det register som skapas genom uppföljningen av elevernas inlärning och 

välfärd i samband med projektet används för uppföljning av elevernas inlärning och välfärd på 

kommun-, skol-, klass- och individnivå. Uppgifterna kan också användas för jämförande av resultat 

från olika områden samt för långsiktig uppföljning från år 2021 och framåt. 

Information om elevernas inlärning och välfärd samlas in inom ramen för projektet SkolSkick under 

perioden 5/2021–12/2022. Uppföljningen av välfärden genomförs bland elever i årskurs 3–9. 

Uppföljningen av inlärningen och välfärden görs med standardiserade FUNA-mätningar i 

inlärningsmiljön ViLLE, som upprätthålls av centret för inlärningsanalys (Oppimisanalytiikan 

keskus) vid Åbo universitet. ViLLE är en uppgiftsbaserad inlärningsmiljö som innehåller tiotals olika 

uppgifts- och frågetyper vilka skapats för uppföljning av inlärning och välmående. 

Personuppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering. 
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Insamlade prestationer används för att ta fram inlärningsanalyser och statistik för lärarna. För 

användning av information i forskningssyfte inhämtas av elevernas vårdnadshavare ett separat 

samtycke till forskning. Vårdnadshavarna har rätt att neka samtycke till forskning. Den information 

som används i undersökningen anonymiseras innan analysering. 

 

Registrets datainnehåll 
Vid uppföljningen av inlärning och välfärd samlas endast nödvändiga personuppgifter in. 

 

Om eleverna samlas följande identifikationsuppgifter in: 

 

- namn, smeknamn eller annan motsvarande identifikationsuppgift 

- e-postadress eller identifikation i e-postformat 

- läroanstalt 

- kön 

- modersmål 

 

Tjänsten samlar in information som kan kopplas till personuppgifter enligt följande:  

- IP-adress vid inloggning 

- Information om inlämnade uppgifter (poängantal, svar, använd tid, tidpunkt för inlämning). Av 

denna information skapas inlärningsanalyser för kursens lärare. 

- Dessutom samlas det in logginformation från användarna till exempel i samband med inledande, 

raderande eller inlämning av en uppgift. Syftet med insamlandet av denna information är att kunna 

reda ut eventuellt uppkomna fel på begäran av användarna. 

 

Behandlingsgrund 
Offentlig makt eller allmänintresse 

 

Parterna i förfarandet 

- Systemexpert Juha-Pekka Syrjälä, Lojo Stad 

- Forskarna i FUNA-konsortiet från Helsingfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi 

- ViLLE-inlärningsmiljöns representanter från Åbo universitet 

- Lärare för sina egna elevgrupper 

 

Beskrivning av personuppgifternas mottagare 
FUNA-konsortiets forskare och ViLLE-inlärningsmiljöns representanter har inte nämnts enskilt i 

denna dataskyddsbeskrivning, eftersom konsortiets medlemmar och ViLLEs representanter kan 

ändras under projektets gång. Varje medlem av FUNA-konsortiet och varje representant för ViLLE-

teamet förbinder sig att följa Åbo universitets dataskyddsregleringar och att genomgående iaktta 

sekretesskyldigheten. 
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Informationskälla 
Den registrerade själv 

Måste man lämna personuppgifter och vilka konsekvenser har det om man inte 

lämnar uppgifter? 
Den registrerade ska lämna de personuppgifter som efterfrågas, för att det ska vara möjligt att 

koppla svaren till en viss kommun, skola och årskurs. 

 

Förvaringstider för personuppgifter 

Uppgifter som sparats i tjänsten förvaras i tre år efter att användaren senast loggat in i tjänsten. 

Uppgifter som anonymiserats för forskningsändamål raderas inte, eftersom de inte kan kopplas till 

användarnas inloggningsuppgifter. 

 

Lämnas information ur registret ut till länder utanför EU eller EES? 
Nej 

Används informationen för automatiskt beslutsfattande? 
Nej 

 

Den registrerades övriga rättigheter 
Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter 

Rätt att överföra personuppgifter från ett system till ett annat 

Rätt till rättelse av personuppgifter 

Rätt till information om behandlingen av personuppgifter 

Rätt till tillgång till uppgifter som gäller den registrerade själv 

Rätt att göra invändning mot behandlingen av uppgifter 

Rätt att inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande 

 

Hur kan den registrerade utnyttja sina rättigheter? 
Uppgifter som anonymiserats för forskningsändamål raderas eller rättas inte, eftersom de inte kan 

kopplas till användarnas inloggningsuppgifter. 

 

Rätt att lämna in klagomål  
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, har varje 

registrerad som anser att behandlingen av hennes eller hans personuppgifter strider mot 

dataskyddsförordningen rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den 

medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget 

begåtts. 


