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1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
Ruokolahden kunnanhallitus 
 
 
Osoite 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 
 

  
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
05 26911, kirjaamo@ruokolahti.fi 
 
 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Nimi 
Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi, 
Aleksi.Puustjarvi@ruokolahti.fi, 044 4491 260 
 
 
Osoite 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 
 
 
Tietosuojavastaava 
Matti Backman, Matti.Backman@ruokolahti.fi, 044 4491 203 
 
  

3. Rekisterin nimi  
Koulukuljetusten suunnitteluohjelmisto Koululiitu 
 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus 
 

 
Käsittelyn peruste: lakisääteinen velvoite 
Rekisteriä käytetään koulukuljetusreittien suunnittelua ja toteuttamista varten. 
 
Koululiitu on Rambollin kehittämä atk-ohjelma koulureittien 
liikenneturvallisuuden arvioimiseksi. Koululiitu on laskentamenetelmä tieverkon 
turvallisuuden arvioimiseksi. Ohjelman avulla pyritään pääsemään eroon 
subjektiivisesta näkemyksestä, onko koulumatka niin vaarallinen, että oppilaalle 
pitää järjestää koulukuljetus. Ohjelmalla voidaan arvioida nykytilanteen ja 
lähivuosien kuljetustarpeita ja tarkastella myös koulukyyditykselle edullisempia 
ratkaisuja sekä tieverkon parantamistoimien kustannustehokkuutta. 

 
5. Rekisterin tietosisältö ja 
henkilötietojen käsittelijät 
 
 

 
Koululiitu kuljetusten suunnittelu  

• Oppilaan nimi, ikä, osoitetiedot 
• Käsittelijä nimetyt käyttäjät työtehtävän mukaan 
• Tekninen käsittelijä Ramboll Finland Oy 

 
Koululiitu ottaa huomioon muuttujina seuraavat tekijät:  

• Liikennemäärä (arkivuorokausiliikenne)  
• Raskaan liikenteen määrä (arkivuorokausiliikenne)  
• Nopeusrajoitus  
• Tien pientareen leveys  
• Tien päällystetty piennar  
• Tien leveys  
• Tien päällystelaji  
• Tien liikenneverkollinen asema  
• Tien näkemäprosentti (300 metrin pysähdysnäkemä)  



• Tien toiminnallinen luokka  
• Tien kunnossapitoluokka  
• Valaistus  
• Kevyen liikenteen väylä 

 
 
 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet  

 
Koululiidun tiedot valtakunnallisesta tierekisteristä, oppilastiedot 
Multiprimuksesta 
 
 
 
 
 
 

 
7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 
 

 
Tietoja luovutetaan sopimussuhteessa oleville kuljetusyrityttäjille 
koulukuljetusreittien suunnittelua varten. 
 
 
 
 
 
 

8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 
9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 
A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto) 
Paperinen aineisto sijaitsee hyvinvointipalvelujen osastolla lukituissa kaapeissa. 
Tiedot poistetaan arkistosäädösten mukaisesti tuhoamalla (silppuamalla). 
 
 
 
 
 
 
B. Tietojärjestelmän aineisto 
Koululiitu sijaitsee suomalaisessa pilvipalvelussa, jonne pääsyoikeus on 
rajoitettu käyttöoikeuksin.  
 
 
 
 
 
 
 

10. Rekisteröidyn 
tarkastustoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja 
käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot 
koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. 

11. Tietojen oikaisu ja 
poistaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen 
käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita 
"Oikeus tulla unohdetuksi". 

12. Ilmoitusvelvoite 
henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista 
tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos 



loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on 
rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle. 
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