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Tietoa Finnish Educational Transition (FinEdu) Studies -tutkimukseen osallistuvalle 
 
Olet osallistumassa Finnish Educational Transition (FinEdu) Studies –tutkimukseen. Tässä 
selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.  
 
Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu 
mitään negatiivisia seuraamuksia, jos et osallistu tutkimukseen tai. jos keskeytät osallistumisesi 
tutkimukseen. Tämän selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on. 
 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Finnish Educational Transition (FinEdu) Studies -
tutkimuksessa 
 
FinEdu-tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa 
tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä 
käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä 
on. 

 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

Helsingin yliopisto 
Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 
 

 

2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija 
 

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:  
Nimi: Salla Veijonaho 
Tiedekunta/osasto/yksikkö: Kasvatustieteellinen tiedekunta 
Osoite: Helsingin yliopisto, PL 9 00014 HKI 
Puhelinnumero: +358 50 4532369 
Sähköpostiosoite: salla.veijonaho@helsinki.fi 

 
Vastuullinen tutkija:  
Nimi: Katariina Salmela-Aro 
Osoite: Helsingin yliopisto, PL 9 00014 HKI 
Puhelinnumero: + 358 50 4155283  
Sähköpostiosoite: katariina.salmela-aro@helsinki.fi 
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3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden sähköpostiosoitteesta 
tietosuoja@helsinki.fi. 

 
4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

FinEdu-tutkimus on vuonna 2003 alkanut pitkittäistutkimus, jossa on seurattu useana vuonna 
kahden eri ikäkohortin kehitystä pitkin 2000-lukua. Tutkimuksen perimmäisenä tarkoituksena 
on ollut tarkastella tutkittavien siirtymiä koulutuksesta toiseen ja työelämään sekä näihin 
siirtymiin kiinnittyviä muita ilmiöitä. Vuosien aikana tutkimuksessa on seurattu tutkittavien 
kehitystä 15-17-vuotiasta yli 30-vuotiaiksi. Vuoden 2020 aineistonkeruun teemana ovat 
siirtymät työelämässä sekä jatkokouluttautuminen. Näitä teemoja tarkastellaan yksilön 
hyvinvoinnin, motivaation, tavoitteiden, identiteetin ja arvojen kautta.  

 

5. Tutkimuksen suorittajat 
 

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan FinEdu-hankkeen tutkijat ja 
tutkimusavustajat. 
 

6. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
 

Aineisto on liitteen mukaisilla kyselykaavakkeilla kerätty aineisto. Tutkittavilta kerätään 
seuraavat henkilötiedot: nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. 
 

7. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
 

Henkilötietoja (nimi, syntymäaika) kerätään tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä liitteenä 
olevalla kyselylomakkeella. 

 

8.  Arkaluonteiset henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 
 

9. Henkilötietojen käsittelyn kesto 
 
Tutkimushanke on edelleen jatkuva seurantatutkimus. Tutkimusaineistoa kerätään koko hankkeen 
ajan. Kunkin aineistonkeruun jälkeen aineisto pseudonymisoidaan tutkijoiden käyttöön eli 
vastaajien henkilötiedot poistetaan .sav –muotoisesta havaintomatriisista. Alkuperäistä 
henkilötiedot sisältävää havaintomatriisia säilytetään tietoturvallisessa verkkokansiossa, jonne on 
pääsy vain tutkimuksen koordinaattoreilla. Verkkokansioon pääsy vaatii tupla-autentikoinnin. 
Pseudonymisoitua havaintomatriisia säilytetään salasanoin suojatulla verkkoasemalla, jonne on 
pääsy hankkeen tutkijoilla ja tutkimusavustajilla.   
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10.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisella perusteella:  

 
 yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö: 

 tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta) 
 tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi (tietosuojalain 4 §:n 

4 kohta) 
 tutkittavan suostumus 
 rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 

 mikä oikeutettu etu on kyseessä: 
 

Jos henkilötietojen käsittely perustuu tutkittavan suostumukseen, tutkittavalla on koska 
tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

11. Tietojen vastaanottajat 
 

FinEdu-hankkeen tutkijat tekevät yhteistyötä kansallisen ja kansainvälisen saman alan 
tutkijaverkoston kanssa, mutta henkilötietoja sisältävä aineiston analysointi tapahtuu aina 
FinEdu-hankkeen työntekijän, tutkijan, tutkimusavustajan tai opiskelijan toimesta. Tämän 
johdosta hankkeen ulkopuolisten verkoston tutkijoiden on mahdollista käsitellä vain 
anonymisoituja aineistoja. 

 

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 
  

 

13. Automatisoitu päätöksenteko 
 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 
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14. Henkilötietojen suojaus 
 

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin, että ainoastaan niitä tutkimusta varten tarvitsevat 
henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja. 

 
Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla: 
  käyttäjätunnus    salasana    käytön rekisteröinti     kulunvalvonta 
  muu, mikä: 
 
Miten manuaalista aineistoa suojataan: Tutkimuksessa ei kerätä manuaalisia aineistoja.  
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

 Rekisterinpitäjä kerää henkilötiedot ilman suoria tunnistetietoja 
 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 
 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen 

säilyttämiselle):  
 

15. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

 Tutkimusaineisto hävitetään 
 Tutkimusaineisto arkistoidaan: 

 ilman tunnistetietoja   tunnistetiedoin 
 
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Tunnistetiedoin varustettu aineisto 
arkistoidaan tupla-autentikoinnin takana olevaan tietoturvalliseen verkkokansioon 

 

16. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen 
Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 
mainittu henkilö. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  
 

 saada pääsy tietoihin 

 oikaista tietoja 

 poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

 rajoittaa tietojen käsittelyä 

 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 vastustaa tietojen käsittelyä 

 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 
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Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen 
vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 
 
Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun 
verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 
 
Oikeuksien soveltuminen 
Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä 
rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, 
poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei 
rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla). 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista 
poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien 
toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. 

 
Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.   

 
 

Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
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