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Tietosuojaseloste opiskelijakyselyille

Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi

1 Rekisterin pitäjä

Osoite: PL 389, 90130 Oulu

2 Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Laatupäällikkö Marjut Huttunen

3 Rekisterin nimi

Opiskelijakyselyt -rekisteri

4 Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan Ammattiopisto Luovin
arviointi- ja palautejärjestelmään sisältyvien
sähköisten opiskelijakyselyjen (aloituskysely,
opiskelukysely, päättökysely sekä sijoittumisen
seurannan kysely) vastaukset. Muodostuvia
seuranta- ja mittaritietoja sekä kyselyaineistojen
pohjalta laadittavia selvityksiä käytetään Luovin
koulutuksen vaikuttavuuden seurannassa ja
arvioinnissa sekä toiminnan kehittämisessä.

Osoite: PL 389, 90130 Oulu
puh. 040 319 3115,
e-mail: marjut.huttunen@luovi.fi

Rekisterin ylläpito perustuu:
- Laki ammatillisesta koulutuksesta (L630/§24)
- Henkilötietolaki §8, §14 ja §15
Kyselyjen toteuttamisessa käytetään seuraavia
opiskelijoiden henkilötietoja: sähköpostiosoite
(etunimi.sukunimi), ammatillisen erityisopetuksen
peruste ja opiskelijaluokitus. Ammatillisen
erityisopetuksen perustetta ja opiskelijaluokitusta
käytetään taustamuuttujina analysoitaessa
opintojen vaikutusta opiskelijoiden elämänlaatuun
ja opintojen jälkeiseen sijoittumiseen.
Taustamuuttujatiedot haetaan Starsoft multiPrimus
–opiskelijahallinnontietokantaohjelmasta ja ne
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yhdistetään opiskelijan sähköpostiosoitteen avulla.
5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri kattaa kyselyjen vastaukset ja niiden
pohjalta laadittavat raportit.
Kyselyssä käytetään seuraavia Starsoft
multiPrimus –opiskelijahallintotietokantaohjelman
tietoja: opiskelijan ei-tunnistettava tunnistetieto
(salattu henkilötunnus tai ID-tunnus), ammatillisen
erityisopetuksen peruste ja opiskelijaluokitus.
Opiskelijat vastaavat kyselyissä seuraaviin
kysymyksiin: oppilaitos/yksikkö tai toimipiste, jossa
opiskelee, ikä, sukupuoli, koulutus tai tutkinto, jota
suorittaa, kokemukset elämänlaadun
muuttumisesta, kokemukset opiskelusta Luovissa,
tyytyväisyys opiskeluun Luovissa ja sijoittuminen
opintojen jälkeen.

6 Säännönmukaiset
tietolähteet

Starsoft multiPrimus –opiskelijahallinnontietokantaohjelma ja kyselyyn vastaavan henkilön itsensä
antamat tiedot.

7 Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tunnistettavia henkilötietoja ei luovuteta rekisterin
ulkopuolelle.

8 Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen
periaatteet

Henkilötiedot opiskelijasta tallennetaan
rekisterinpitäjän suojatulle verkkoasemalle tiedon
keruun ajaksi. Henkilötiedot ovat vain kyselystä
vastaavan henkilön saatavilla. Tietoja ei luovuteta
muille. Kyselyn toteutuksen ja raporttien
valmistamisen jälkeen tunnistettavat henkilötiedot
hävitetään vastauksista.
Kyselyjen tuloksia tarkastellaan taustamuuttujittain.
Käytettäviä taustamuuttujia ovat oppilaitos/yksikkö
tai toimipiste, tutkinto tai koulutus, ikä, sukupuoli,
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ammatillisen erityisopetuksen peruste ja
opiskelijaluokitus. Kyselyjen raportteihin ei sisälly
tunnistettavia henkilötietoja, yksittäisen opiskelijan
tiedot eivät ole raportissa tunnistettavissa, eikä
tietoja hyödynnetä yksittäistä opiskelijaa
koskevassa päätöksenteossa. Raportoinnissa
ryhmän koon tulee olla vähintään kuusi henkilöä.
Nimellistä sähköpostiosoitetta ei talleteta
vastausten yhteyteen. Rekisteriin tallentuu
opiskelijasta ei-tunnistettava tunnistetieto
(numerosarja/salattu henkilötunnus), joka
mahdollistaa opiskelun eri vaiheissa tehtyjen
kyselyjen vastausten yhdistämisen toisiinsa ja
vertailun. Tämä on perusteltua koulutuksen
vaikuttavuuden ja erilaisten syy-seuraussuhteiden
arvioimiseksi.
Avoimeen palautteeseen mahdollisesti tulevia
tunnistettavia henkilötietoja ei luovuteta
ulkopuolisille tai käytetä henkilöä koskevassa
päätöksenteossa. Tulosten käsittelijä on
salassapitovelvollinen.
10 Tarkastusoikeus

11 Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

12 Muut henkilötietojen
käsittelyyn kuuluvat
oikeudet
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Opiskelijakyselyt – rekisteriin tuotavat henkilötiedot
tuodaan Strafsoft multiPrimus opiskelijahallinnon
tietokannasta, jonka sisältämät tiedot ovat
opiskelijoiden tarkistettavissa.
Rekisterin tietoja ei käytetä yksittäistä henkilöä
koskevassa päätöksenteossa tai talleteta
tunnistettavien henkilötietojen kanssa, joten
perustetta tiedon korjaamiselle ei ole.
Kyselyn kohdehenkilöitä on informoitu heitä
koskevien tietojen yhdistämisestä kyselyn
vastauksiin. Kyselyyn vastaaminen on
vapaaehtoista.

Puhelin 020 757 4000
Faksi [faksi]

www.luovi.fi
Y-tunnus 0201472-1

