TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 31.5.2022

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

Yhteyshenkilö
Järjestelmäasiantuntija
Juha-Pekka Syrjälä
Yhteystiedot: juha-pekka.syrjala@lohja.fi, 044 374 7444

Yksikkö
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta

Rekisterin nimi
KouluKunnossa-hankkeen oppimisen ja hyvinvoinnin seuranta

Yhteisrekisterinpitäjien nimet
Turun yliopisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
KouluKunnossa on Länsi-Uudenmaan alueella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on lasten ja
nuorten hyvinvoinnin lisääminen sekä koulupoissaolojen vähentäminen. Hanketta koordinoi Lohjan
kaupunki. Muita hankekuntia ovat Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Vihti, Raasepori ja Siuntio.
KouluKunnossa-hanke toimii ajalla 1.1.2021 - 31.12.2022.
Hankkeen yhteydessä toteutettavasta oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin seurannasta
muodostuvan rekisterin henkilötietoja käytetään kunta-, koulu-, -luokka ja yksilötasoiseen
oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin seurantaan. Tietoja voidaan käyttää myös eri alueiden
tulosten vertailuun sekä pitkittäisseurantaan vuodesta 2021 eteenpäin.
Oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tietoja kerätään KouluKunnossa-hankkeen yhteydessä ajalla
5/2021 - 12/2022. Hyvinvoinnin seuranta toteutetaan 3. - 9.-luokkalaisille oppilaille.
Oppimisen ja hyvinvoinnin seuranta tapahtuu standardoiduilla FUNA-mittauksilla, jotka toteutetaan
Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskuksen ylläpitämässä ViLLE-oppimisympäristössä. ViLLE
on tehtäväpohjainen oppimisympäristö, joka sisältää kymmeniä erilaisia oppimisen ja hyvinvoinnin
seurantaan kehitettyjä tehtävä- ja kysymystyyppejä.
Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
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Kerättyjä suorituksia käytetään tuottamaan opettajille oppimisanalytiikkaa ja tilastoja.
Tutkimuskäyttöä varten oppilaiden huoltajilta pyydetään erillinen tutkimuslupa. Huoltajilla on oikeus
kieltäytyä antamasta tutkimuslupaa. Tutkimuksessa käytettävä tieto anonymisoidaan ennen
analysointia.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä
Oppimisen ja hyvinvoinnin seurannassa kerätään ainoastaan välttämättömät henkilötiedot.

Opiskelijoille kerätään seuraavat tunnistetiedot:
- nimi, lempinimi tai muu tunniste
- sähköpostiosoite tai sähköpostimuotoinen tunniste
- oppilaitos
- sukupuoli
- äidinkieli

Palvelu kerää henkilötietoihin yhdistettävää tietoa seuraavasti:
- IP-osoite kirjautumisen yhteydessä
- Tehtävien palautukset (pistemäärä, vastaus, käytetty aika, palautuksen ajankohta). Tästä tiedosta
muodostetaan oppimisanalytiikkaa kurssin opettajalle.
- Lisäksi käyttäjiltä kerätään lokitietoja esimerkiksi tehtävän käynnistämisen, poistamisen tai
vastauksen palauttamisen yhteydessä. Näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollisten
virhetilanteiden selvittäminen käyttäjien pyynnöstä.

Käsittelyperuste
Suostumus

Käsittelyosapuolet
-

Järjestelmäasiantuntija Juha-Pekka Syrjälä, Lohjan kaupunki
FUNA-konsortioon kuuluvat Helsingin ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin tutkijat
ViLLE-oppimisympäristön edustajat Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskuksesta
Opettaja oman oppilasryhmänsä osalta

Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista
FUNA-konsortion tutkijoita ja ViLLE-oppimisympäristön edustajia ei ole tässä tietosuojaselosteessa
erikseen määritelty, sillä konsortion jäsenet ja ViLLEn edustajat voivat hankkeen toiminta-aikana
vaihtua. Kukin FUNA-konsortion jäsen ja ViLLE-tiimin edustaja sitoutuu noudattamaan Turun
yliopiston tietosuojaohjeistuksia sekä täydellistä salassapitovelvoitetta.
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Tietolähde
Rekisteröidyltä itseltä

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

Henkilötietojen säilytysaika
Palveluun tallennettuja tietoja säilytetään kolme vuotta käyttäjän viimeisen kirjautumisen jälkeen.
Tutkimustarkoituksiin anonymisoituja tietoja ei poisteta, koska niitä ei voida yhdistää käyttäjien
kirjautumistietoihin.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle
Ei

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä
Ei

Rekisteröidyn muut oikeudet
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä.
Oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa.
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä.
Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan
Tutkimustarkoituksiin anonymisoituja tietoja ei voida poistaa tai oikaista, koska niitä ei voida
yhdistää käyttäjien kirjautumistietoihin.

Oikeus tehdä valitus
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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