
Rekisterinpitäjä

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

Yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Ninni Niemelä
ninni.niemela@lohja.fi
0443694351

Yksikkö

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta

Rekisterin nimi

KasvuVauhdissa hanke - rekisteri

Yhteisrekisterinpitäjien nimet

Lohjan kaupunki, Turun yliopisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

KasvuVauhdissa-hanke on kuuden kunnan yhteishanke, jossa ovat mukana Karkkila, Sipoo, 
Raasepori, Kauniainen, Lohja ja Inkoo. KasvuVauhdissa-hankkeen yhteydessä toteutettavasta 
varhaiskasvatusikäisten lasten, perheiden ja työntekijöiden seurannasta muodostuvan rekisterin 
henkilötietoja käytetään kunta-, yksikkö-, ja ryhmätasoiseen hyvinvoinnin seurantaan. 
Hyvinvointitietoja voidaan käyttää myös eri alueiden tulosten vertailuun sekä hyvinvoinnin 
pitkittäisseurantaan vuodesta 2022 eteenpäin. 

Edellä kuvattujen käyttötarkoitusten lisäksi seurannassa kerättäviä tietoja hyödynnetään Länsi-
Uudenmaan alueelle tuotettavan varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvoinnin seurannan 
verkkopohjaisen alustan kehittämisessä. 

Varhaiskasvatusikäisten lasten, perheiden ja työntekijöiden hyvinvointitietoja kerätään 
KasvuVauhdissa-hankkeen yhteydessä ajalla 4/2022-12/2022. 

Seurannassa kerätään tietoa seuraavista hyvinvoinnin osa-alueista: työhyvinvointi, 
varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvointi, perheiden hyvinvointi. Seuranta toteutetaan 2018 
syntyneille lapsille ja heidän huoltajille.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä
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Hyvinvoinnin seurannassa kerätään ainoastaan välttämättömät henkilötiedot. 

Rekisteriin tallennetaan seuraavat suorat tunnisteet:
- Nimi

Nimitietoja käytetään ainoastaan vastausten yhdistämiseksi. Yhdistämisen jälkeen aineisto 
pseudonymisoidaan ja tutkittaville luodaan yksilölliset tunnistekoodit.

Rekisteriin tallennetaan seuraavat epäsuorat tunnisteet: 
- kunta
- postinumero
- varhaiskasvatusyksikkö
- ryhmä
- ikä
- sukupuoli

Kerättäviä epäsuoria tunnistetietoja käytetään varhaiskasvatusikäisten lasten, perheiden ja 
työntekijöiden  vastauksien yhdistämiseksi varhaiskasvatusyksikköön ja ryhmään. 

Ikä
Kotikunta
Osoite
Sukupuoli
Nimi

Käsittelyperuste

Julkinen valta tai yleinen etu

Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

tietoja käsittelee hankkeessa mukana olevat henkilöt

Tietolähde

Rekisteröidyltä itseltä

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset

Rekisteröidyn tulee antaa pyydettävät henkilötiedot, jotta vastausten yhdistäminen tiettyyn 
kuntaan, varhaiskasvatusyksikköön ja ryhmään on mahdollista. 

Henkilötietojen säilytysaika

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

TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä 28.02.2022

Lohjan kaupunki 2 [3]



Siirretäänkö rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä

Ei

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella vastustaa rekisteröityä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyn muut oikeudet

Henkilöllä on mahdollisesti oikeus tietojen poistamiseen.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

Rekisteröidyllä on missä tahansa vaiheessa oikeus pyytää tietojensa poistamista. Henkilöstöllä 
ei ole mahdollisuutta pyytää tietojensa poistamista, koska heiltä ei kerätä henkilötietoja.

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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