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TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN
TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
artiklat 13 ja 14
Päivämäärä: 15.11.2021

Tiedote tutkittaville koskien projektia
Tulevaisuuden kansalaisten ja asiantuntijoiden tiedepääoma ja päätöksenteko: ”KidNet –
alakoululaisten tieteellisen lukutaidon vahvistaminen”, katseenseurantavaihe
Olet ottamassa osaa Turun yliopistossa järjestettävään tieteelliseen tutkimukseen. Tämä
tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuksessa.
Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto
Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
FINSCI-konsortiossa on mukana Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Suomen
tiedekeskukset ja Skope ry. Turun yliopisto koordinoi kyselyn ja aineiston siirtämisen digitaaliseen
muotoon, jossa vastaajat eivät ole tunnistettavissa. Muut osapuolet ovat mukana tieteellisessä
tutkimuksessa, analysoinnissa ja raportoinnissa.
Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
Mirjamaija Mikkilä (mirmik@utu.fi)
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
dpo@utu.fi
Tutkimuksen suorittajat
PsT Tuomo Häikiö
MA Oksana Kanerva
KM Erkki Anto
tutkimusavustajat N.N.
Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Daria Pritup
Osoite: Psykologia, 20014 Turun yliopisto
Puh.: 0505358390
E-mail: daria.pritup@utu.fi
Tutkimusrekisterin nimi
FINSCI – lasten katseenseuranta 2022
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin kerätään osallistujien nimet, jotta tutkimuksessa kerätyt aineisto voidaan yhdistää.
Lisäksi kerätään erilliselle paperille osallistujan syntymäaika ja sukupuoli. Ikää käytetään
vertailtaessa tehtävistä suoriutumista muihin saman ikäisiin sekä eri-ikäisiin verrokkeihin.
Osallistujien nimet lisätään paperilla olevaan listaan, josta löytyy kunkin nimen kohdalta koodi.
Tätä koodia käytetään kaikissa muissa dokumenteissa sekä tiedostoissa. Koodin ansiosta
osallistujan nimeä ja syntymäaikaa ei tarvitse tallentaa tietokonemuotoon.
Turun yliopisto 20014
Turun yliopisto
Puhelin 029 450 5000
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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
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:
☒ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten;
☐ tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten;
☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.
Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet
Rekisteriin kerätään osallistujien nimet, jotta tutkimuksessa kerätyt aineisto voidaan yhdistää. Lisäksi
kerätään erilliselle paperille osallistujan syntymäaika ja sukupuoli. Ikää käytetään vertailtaessa
tehtävistä suoriutumista muihin saman ikäisiin sekä eri-ikäisiin verrokkeihin. Osallistujien nimet
lisätään paperilla olevaan listaan, josta löytyy kunkin nimen kohdalta koodi. Tätä koodia käytetään
kaikissa muissa dokumenteissa sekä tiedostoissa. Koodin ansiosta osallistujan nimeä ja
syntymäaikaa ei tarvitse tallentaa tietokonemuotoon. Henkilötiedot tuhotaan aineistonkeruun
päätyttyä. Ennen tuhoamista, henkilötiedot säilytetään lukitussa kaapissa, kahden lukon takana.
Ulkopuolisilla ei ole pääsyä kaappiin. Tietoihin on pääsy vain kokeenjohtajalla, sekä aineiston
keruussa avustavalla opiskelijalla. Analysoitava aineisto on anonymisoitu, eli henkilöä ei enää voida
tunnistaa niistä.
Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät)
Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä.
Henkilötietojen keräämisen lähteet
Rekisterin tiedot kerätään osallistujien vanhemmilta.
Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille
Henkilötietoja ei siirretä Turun yliopiston/tutkimusryhmän ulkopuolelle.
Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat suojatoimet
Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin.
Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia:
Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet: Materiaaleihin pääsevät käsiksi vain
kokeenjohtaja ja aineistonkeruuseen osallistuva opiskelija. Henkilötiedot hävitetään testausvaiheen
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jälkeen. Ennen hävittämistä tietoja säilytetään niille tarkoitetussa lukitussa kaapissa, kahden lukon
takana.
Suorien tunnistetietojen käsittely:
Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja.
Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat
Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä
oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja
vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan poiketa
tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin suojatoimin:
1. Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan.
2. Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.
3. Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka
muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä
koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.
4. Jos tutkimuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohdassa 1 (erityiset
henkilötietoryhmät) ja artiklassa 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät henkilötiedot)
tarkoitettuja henkilötietoja, niin em. kohtien 1 – 3 noudattamisen lisäksi tulee tehdä
tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen tietosuojan vaikutustenarviointi ja toimittaa se
tietosuojavaltuutetun toimistoon 30 päivää ennen tutkimuksen aloittamista.
☐ Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15)
☐ Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16)
☒ Oikeus tietojen poistamiseen (Artikla 17). Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei sovelleta
tieteellisessä tai historiallisessa tutkimustarkoituksessa silloin, kun poisto-oikeus todennäköisesti
estää tai vaikeuttaa käsittelyä.
☐ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18)
☐ Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20)
☐ Vastustamisoikeus (Artikla 21)
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Tapauskohtaisesti harkitaan, onko rekisteröidyllä oikeutta tietojensa poistattamiseen (artikla 17).
Aineiston julkaisemisen jälkeen tutkimusaineistosta ei voida poistaa yksittäisen tutkittavan
vastauksia, mikäli se muuttaisi aineiston perusteella tehtyjä johtopäätöksiä.
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