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Tiedotteen liite: Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa käsitellään Teitä koskevia henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön 
(EU:n yleinen tietosuoja-astus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö) mukaisesti. Seuraa-
vassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat: 
 
Tutkimuksen rekisterinpitäjä on: 
Jaana Viljaranta, Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta (huone Metla 1105), PL 111, 80101 Joensuu. 
Puhelin 050 325 6093. Sähköposti jaana.viljaranta@uef.fi 
 
Tutkimuksessa Teistä kerätään seuraavia henkilötietoja: 
Nimi, sukupuoli, koulu ja luokka sekä puhelinnumero tai sähköpostiosoite (yhteydenpitoa varten). Teillä ei 
ole sopimukseen tai lakisääteiseen tehtävään perustuvaa velvollisuutta toimittaa henkilötietoja vaan osal-
listuminen on täysin vapaaehtoista. 
 
Tutkimuksessa kerätään henkilötietojanne myös seuraavista lähteistä: 
Henkilötietoja ei kerätä muista lähteistä. 
 
Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus on: 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten 
ensimmäistä luokkaa käyvien oppilaiden temperamenttipiirteet vaikuttavat opettajan ja oppilaiden välisen 
vuorovaikutuksen muodostumiseen, ja mikä merkitys tällä vuorovaikutuksella on edelleen oppilaiden on-
nistuneelle koulunaloitukselle taitojen ja motivaation kehityksen näkökulmasta. Tutkimuksessa kerätään 
aineistoa opettajilta ja vanhemmilta kyselylomakkeilla sekä lapsilta taitotesteillä ja lomakemuotoisilla haas-
tattelukysymyksillä.  
 
Henkilötietojenne käsittelyperuste on: 
Henkilötietojenne käsittelyperuste on yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen val-
lan käyttö, tarkemmin: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi.  
 
Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika) on: 
Tutkimus päättyy osaltanne viimeistään 31.5.2019. Tutkimuksen rahoitus päättyy 31.8.2023 ja sen jälkeen 
henkilötietoja säilytetään alla kuvatulla tavalla viiden vuoden ajan. 
 
Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä: 
Pseudonymisoitua (= henkilötiedot muutettu numerokoodiksi) tutkimusaineistoa säilytetään Itä-Suomen 
yliopistossa lukitussa tilassa, kunnes aineisto on muutettu digitaaliseen muotoon ja tarvittavat tarkistukset 
on tehty. Tämän jälkeen analoginen (paperi-) aineisto tuhotaan. Digitaalista aineistoa, koodiavainta ja hen-
kilötietoja säilytetään tutkimuksen ajan ja viisi vuotta tutkimuksen rahoituksen päättymisen jälkeen tieto-
turvallisessa Microsoft Office 365 OneDrive for Business -ympäristössä. Tämän jälkeen aineisto arkistoidaan 
anonymisoituna Itä-Suomen yliopiston Microsoft Office 365 OneDrive for Business -ympäristössä ja koo-
diavain sekä henkilötiedot tuhotaan. Aineisto on tutkimuksen päättymisen jälkeen mahdollista luovuttaa 
anonymisoituna Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston käyttöön.  
 
Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä 
Henkilötietoihin on pääsy vain tutkimushankkeen vastuullisilla tutkijoilla (tutkimuksen johtaja Jaana Vilja-
ranta, tutkimusavustajat Martta Eronen ja Oona Manninen), eikä näitä tietoja luovuteta tutkimushankkeen 
ulkopuolisille henkilöille. Pseudonymisoituun tutkimusaineistoon on tutkimustarkoituksessa pääsy erik-
seen määritellyillä tutkimuksen yhteistyökumppaneilla.   
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Henkilötietojenne mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: 
Henkilötietojanne ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  
 
 
 
 
Koska henkilötietojanne käsitellään tässä tutkimuksessa, niin olette rekisteröity tutkimuksen aikana muo-
dostuvassa henkilörekisterissä. 
  
Rekisteröitynä Teillä on oikeus: 

 saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 
 tarkastaa itseänne koskevat tiedot 
 oikaista tietojanne 
 poistaa tietonne (esim. jos peruutatte antamanne suostumuksen) 
 peruuttaa antamanne henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus 
 rajoittaa tietojenne käsittelyä 
 rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta, poistosta tai käsittelyn rajoittami-

sesta 
 siirtää tietonne järjestelmästä toiseen 
 sallia automaattinen päätöksenteko nimenomaisella suostumuksellanne 

Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.  
 
Tutkimuksesta on laadittu tietosuojaseloste. Teillä on mahdollisuus tutustua tietosuojaselosteeseen osoit-
teessa https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/opettajan-ja-oppilaan-valinen-vuorovaikutus-tempera-
mentiltaan-erilaisten-lasten-koulunaloituksen-tukena/ tai ottamalla yhteyttä tutkimuksen johtajaan: Jaana 
Viljaranta, puhelin 050 325 6093, sähköposti jaana.viljaranta@uef.fi 
 
Teistä kerättyä tietoa ja tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön edellyttämällä ta-
valla. Yksittäisille tutkimushenkilöille annetaan tunnuskoodi ja tieto säilytetään koodattuna tutkimustie-
dostossa. Aineisto analysoidaan koodattuna ja tulokset raportoidaan ryhmätasolla, jolloin yksittäinen hen-
kilö ei ole tunnistettavissa ilman koodiavainta. Koodiavainta, jonka avulla yksittäisen tutkittavan tiedot ja 
tulokset voidaan tunnistaa, säilyttävät tutkimuksen vastuulliset tutkijat eikä näitä tietoja anneta tutkimuk-
sen ulkopuolisille henkilöille. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä yksittäisten tut-
kittavien tunnistaminen ole mahdollista. Tutkimustiedostoja säilytetään Itä-Suomen yliopistossa pseu-
donymisoituna viisi vuotta tutkimuksen rahoituksen päättymisen jälkeen, jonka jälkeen henkilötiedot tu-
hotaan ja aineistoa on tämän jälkeen mahdollista käyttää tutkimustarkoituksessa anonymisoituna. 
 
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja (ilman henkilötietoja) voidaan käyttää myöhemmin opinnäytetöissä. Tut-
kittavilla on oikeus halutessaan saada tieto siitä ketkä ovat saaneet aineiston käytettäväkseen. Tutkimus-
hankkeella on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, joiden on mahdollista osallistua aineiston jatkokäsit-
telyyn Itä-Suomen yliopiston tiloissa aineiston pseudonymisoinnin / anonymisoinnin jälkeen.  
 


