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TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN  
TIETOSUOJASELOSTE  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus  
artiklat 13 ja 14 

 
Päivämäärä: 6.5.2021 

 

Turun yliopisto 
20014 Turun yliopisto 
Puhelin 029 450 5000 utu.fi 

 

 

Tiedote tutkittaville koskien projektia “Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävän ke-

hityksen kompetensseistaan”  

 

Olet ottamassa osaa Turun yliopistossa järjestettävään tieteelliseen tutkimukseen. Tämä tietosuoja-

seloste kuvaa sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuksessa. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Turun yliopisto 

 

Yhteyshenkilö projektia koskevissa asioissa:  

Nimi: Eija Yli-Panula 

Osoite: Assistentinkatu 5, 20014 Turun yliopisto 

Puh.:  +358 50 3391216 

E-mail: eija.yli-panula@utu.fi 

 

2. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä valtakunnalli-

sessa perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa (2014, 2019) esitetyistä opettavista asioista. 

Mukana on myös vastaava osuus espanjalaisiin luokanopettajaopiskelijoihin kohdistuen. Tutkimuk-

sen tuloksia voidaan hyödyntää luokanopettajakoulutuksen kehittämisessä. 

 

Tutkimusaineistona ovat syksyllä 2021 ja keväällä 2022 järjestettävän Suomen opettajankoulutus-

laitoksissa ja Espanjan Murcian opettajankoulutuslaitoksessa järjestettävän kyselyn vastaukset opis-

kelijoilta, jotka antavat suostumuksensa vastaustensa käyttämiseen tutkimuksessa. Aineisosta kirjoi-

tetaan julkaisuja sekä laaditaan pro gradutöitä. Henkilötietorekisteriä ei kerätä. Tutkittavien henki-

löllisyys ei tule esiin tutkimuksen raportoinnissa. Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti alla mai-

nitussa tutkijaryhmässä (kohta 5) ja säilytetään tutkimusta tekevässä yliopistossa, ja se hävitetään 

tutkimuksen valmistuttua (kohdat 8 ja 13). 

 

3. Tutkimusryhmän vastuullinen yhteyshenkilö  

 

Nimi: Eija Yli-Panula 

 Osoite: Assistentinkatu 5, 20014 Turun yliopisto 

Puh.:  +358 50 3391216 

E-mail: eija.yli-panula@utu.fi 

 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot  

 

Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta: dpo@utu.fi.  

 

5. Henkilöt, jotka osallistuvat aineiston käsittelyyn 

 

Vastuullinen tutkija, dos. Eija Yli-Panula (eijyli@utu.fi), dos. Eila Jeronen (ejeronen@gmail.com, 

Oulun yliopisto), PhD. Isabel Beatrix Banos-Conzales (Espanjan aineisto, Murcian yliopiston, 
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ibbg1@um.es), opiskelijat Katja Koivumäki (TY, katja.m.koivumaki@utu.fi), Roosa Virkkula 

(TY, roosa.a.virkkula@utu.fi) ja Sofia Granroth (TY, sofia.granroth@utu.fi) Tiia-Mari Elovaara 

(TY, tiia-mari.k.elovaara@utu.fi) 

 

6. Tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen kesto  

 

Tutkimuksen nimi: Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävän kehityksen kompetensseistaan 

 

Henkilötietojen käsittelyn ajallinen kesto:  

Tutkimus kestää arviolta syksyyn 2025 saakka. 

 

7. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste  

 

Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa mainitun, käsittelyperusteen 

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 

 

Aineistona hyödynnetään syksyllä 2021 ja keväällä 2022 järjestettävän kyselyn vastauksia. Henki-

lötietoja ei kerätä. Kyselyvastauksia vain niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen 

toteuttamista varten. Tutkittavaa aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja vain tutkijaryhmässä 

(kohta 5) ja säilytetään tutkimusta tekevässä yliopistossa, ja se hävitetään tutkimuksen valmistuttua 

(arviolta 31.12.2025 mennessä).  

 

 

9. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät) 

 

Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä. 

 

 

10.Henkilötietojen keräämisen lähteet 

 

Ei kerätä. 

  

 

11. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille 
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Henkilötietoja ei kerätä eikä täten siirretä Turun yliopiston/tutkimusryhmän ja Espanjan Murcian 

yliopiston ulkopuolelle. 

 

 

12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

Henkilötietoja ei kerätä eikä täten siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

 

13. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat 

 

Tutkittava voi olla halutessaan yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki oikeuksien to-

teuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Turun yliopiston kirjaamoon: Kirjaamo ja arkisto, Turun 

yliopiston kirjaamo, 20014 Turun yliopisto 

 

Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat 

 

Tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain nojalla rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä 

tiettyjä poikkeamia, kun henkilötietojen käsittelyperusteena toimii tieteellinen tutkimus ja oikeuk-

sien toteuttaminen tekisi käsittelyn tarkoituksen (tässä tapauksessa tieteellisen tutkimuksen) joko 

mahdottomaksi tai aiheuttaisi huomattavaa haittaa käsittelylle. 

  

Tarve tehdä poikkeamia rekisteröityjen oikeuksiin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tämän tietosuo-

jaselosteen tutkimuksessa on todennäköisesti tarpeen tehdä poikkeamia seuraaviin rekisteröityjen oi-

keuksiin: 

 

☐ 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) 

 

Perusteet tehtäville poikkeamille sekä tehtävien poikkeamien ulottuvuus: Oikeutta henkilötietojen 

poistamiseen ei sovelleta tieteellisessä tutkimustarkoituksessa, kun poisto-oikeus todennäköisesti es-

tää tai vaikeuttaa käsittelyä. Tässä tutkimuksessa ei kerätä henkilötietoja. 
 

 

Oikeus valituksen tekemiseen 

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty so-

veltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti. 

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
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Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi 
 
 


