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Tiedote tutkittaville koskien projektia ”Opettajan mahdollisuudet ja tavat vaikuttaa opetus-
työhön”  
 
Tämä on Turun yliopiston UTUPEDA-keskuksen ’Opettajan mahdollisuudet ja tavat vaikuttaa ope-
tustyöhön’ -tutkimuksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), 
art. 12, 13, 14) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.3.2023. Viimeisin muutos 
20.3.2023. 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 
Turun yliopisto, FI-20014  
 
Yhteyshenkilö projektia koskevissa asioissa:  
Nimi: Mari Murtonen  
Osoite: Assistentinkatu 5, 20014 Turun yliopisto  
Sähköposti: mari.murtonen@utu.fi  
 
2. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä 
 
’Opettajan mahdollisuudet ja tavat vaikuttaa opetustyöhön’ -tutkimuksessa kerätään kysely- ja haas-
tatteluaineistoa Turun yliopistossa opettavilta ja ohjaavilta henkilöiltä. Kysely- ja haastatteluaineisto 
kerätään sekä kehittämis- että tutkimustarkoituksiin.   
 

Kyselyaineisto kerätään ilman vastaajien nimi- tai muita yhteystietoja, ja näin ollen kyselyaineisto on 
anonyymi eikä sen perusteella ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Kyselylomakkeessa kysytään 
tutkittavien halukkuutta osallistua haastatteluaineiston keräämiseen. Suostuessaan haastatteluun 
tutkittava ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, jota käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen haastatelta-
vaan sekä kysely- ja haastatteluvastausten yhdistämiseen.  
 
3. Tutkimusryhmän vastuullinen yhteyshenkilö  
 
Nimi: Mari Murtonen  
Osoite: Assistentinkatu 5, 20014 Turun yliopisto  
Puhelinnumero: 0405882450  
Sähköpostiosoite: mari.murtonen@utu.fi  
 
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot  
 
Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta: dpo@utu.fi.  
 
5. Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn 
 
’Opettajan mahdollisuudet ja tavat vaikuttaa opetustyöhön’ -tutkimuksen tekijät ovat sitoutuneet 
tiukkaan salassapitovelvollisuuteen. Tutkimuksessa henkilötietoja sisältäviä aineistoja käsittelevät 
tutkimusryhmän jäsenet ovat sopimussuhteessa Turun yliopistoon. Lisätietoja henkilöistä saa tutki-
muksen johtajalta. Lisäksi tutkimuksen aikana tutkimuksen suorittajiksi voi tulla henkilöitä, jotka ei-
vät ole tässä vaiheessa tiedossa (esim. opinnäytetyön tekijät).  
 
6. Tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen kesto  
 
Tutkimuksen nimi: Opettajan mahdollisuudet ja tavat vaikuttaa opetustyöhön 
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Henkilötietojen käsittelyn ajallinen kesto: Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsi-
tellään): 20.3.2023 – 31.12.2023. Tämän jälkeen anonyymi kyselyaineisto ja pseudonymisoitu haas-
tatteluaineisto arkistoidaan tietoturvallisesti ja niiden käyttö tutkimustarkoituksiin jatkuu.  
 
7. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste  
 
Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa mainitun, käsittelyperus-
teen nojalla:  
 
☐ rekisteröidyn suostumus; 
☐ käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi; 
☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen; 
☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi; 
☒ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuulu-
van julkisen vallan käyttämiseksi: 
 ☒  tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten; 
 ☐  tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten; 
☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu. 
 
8. Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet 
 
Tutkimuksessa käytetään ainoastaan sellaisten henkilöiden tietoja, jotka ovat antaneet siihen suos-
tumuksen. Tutkimuksessa kerätään epäsuorana tunnistetietona tutkittavien tiedekunta, sukupuoli, 
kuinka monta vuotta on työskennellyt yliopistossa ja opetustehtävissä, opetus- ja ohjaustyön keski-
määrä vuodessa, opetettavien henkilöiden keskimäärää, opetusmuotoja sekä pedagogisten/kasva-
tustieteiden opintojen suorittamista. Tutkimuksessa kerätään suorana tunnistetietona osallistujan 
sähköpostiosoite, mikäli hän on osoittanut kyselylomakkeen yhteydessä mielenkiintoa osallistua tut-
kimushaastatteluun. Haastattelujen audiotallenteet sisältävät suorana tunnistetietona osallistujan 
puhetta. 
 

Rekisterinpitäjä kokoaa sähköpostiosoitteet ja ID-numerot, ja säilyttää nämä erillään muusta tutki-
musaineistosta Turun yliopiston tietoturvaohjeiden mukaisesti. Tulokset raportoidaan siten, että yk-
sittäistä vastaajaa ei pysty identifioimaan.       
 

Tutkimuksen päätteeksi kaikki suorat tunnistetiedot poistetaan aineistosta. Haastatteluaineistossa 
osallistujat erotellaan toisistaan pseudonymisoimalla numerokoodein. Tallenteita säilytetään Turun 
yliopiston tietoturvaohjeiden mukaisesti. 31.12.2023 jälkeen haastattelujen audiotallenteet tuhotaan, 
ja pseudonymisoitu, litteroitu aineisto säilytetään tietoturvallisesti tutkimustarkoitusta varten.  
 

Tutkimusaineistoa säilytetään kymmenen vuotta (3/2033 asti). Tutkimusaineistoon on pääsy aino-
astaan ’Opettajan mahdollisuudet ja tavat vaikuttaa opetustyöhön’ -tutkimusta tekevillä Turun yli-
opiston UTUPEDA:n tutkijoilla. Sähköisesti tallennettu aineisto säilytetään Turun yliopiston tarjoa-
malla verkkolevyllä, johon tutkimuksen tutkijoilla on pääsy henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja 
salasanoilla.  
 
9. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät) 
 
Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä. 
 
 
10.Henkilötietojen keräämisen lähteet 
 
Suoria henkilötietoja kerätään suoraan tutkittavilta, mikäli he ovat sekä osoittaneet mielenkiintonsa 
haastatteluun osallistumisesta (sähköposti) että ovat osallistuneet haastatteluun (puhe).  
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11. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille 
 
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. 
 
12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
13. Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat suojatoimet 
 
Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin. 
 
Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia: 
 
☒ Aineisto on salassa pidettävää. 
☒ Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet: 
 Kirjallinen materiaali on pseudonymisoitua 
☒ IT-järjestelmissä toteutettava henkilötietojen käsittely: 
 Pseudonymisoidut materiaalit säilytetään käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. 
☐ Muu: 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 
 
☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 
☐ Analysoitava aineisto sisältää suorat tunnistetiedot.  
  
 
14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 
Tutkimusaineisto poistetaan 2033. 
 
Minne tutkimusaineisto tallennetaan ja kuinka pitkäksi aikaa: Tutkimusaineisto tallennetaan käyttä-
jätunnuksen ja salasanan taakse, Turun yliopiston palvelimille, jonne pääsee ainoastaan tutki-
musta tekevät UTUPEDA:n tutkijat. Aineisto säilytetään kymmenen vuotta (2033 asti). 
 
15. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että  
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  
Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: DPO@utu.fi   
 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tieto-
pyyntöprosessia.  
 
Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat 
 
Tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain nojalla rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä 
tiettyjä poikkeamia, kun henkilötietojen käsittelyperusteena toimii tieteellinen tutkimus ja oikeuksien 
toteuttaminen tekisi käsittelyn tarkoituksen (tässä tapauksessa tieteellisen tutkimuksen) joko mah-
dottomaksi tai aiheuttaisi huomattavaa haittaa käsittelylle. 
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Tarve tehdä poikkeamia rekisteröityjen oikeuksiin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tutkimuksen 
on todennäköisesti tarpeen tehdä tietosuojaselosteen mukaisesti poikkeamia seruaaviin rekisteröi-
tyjen oikeuksiin: 
 
☒ Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15) 
☒ Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16) 
☒ Oikeus tietojen poistamiseen (Artikla 17) 
☒ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18) 
☒ Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20) 
☒ Vastustamisoikeus (Artikla 21) 
 
Perustelut: Poikkeamia rekisteröidyn oikeuksiin tehdään siinä tapauksessa, mikäli aineiston käsittely 
ja analysointi ovat edenneet vaiheeseen, josta yksittäisen vastaajan aineiston poistaminen muun 
aineiston joukosta on joko mahdotonta aineiston anonymisoinnin takia tai aiheuttaisi huomattavaa 
haittaa tutkimustyölle. 
 
Oikeus valituksen tekemiseen 
 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty so-
veltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti. 
 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi 
 
 


