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Tietosuojaseloste 

 

 

Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa tutkittaville käsiteltäessä henkilötietoja tieteel-

lisessä tutkimuksessa sekä käsittelytoimista tehtävän selosteen tiedot. Informointivelvoitteesta sääde-

tään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) artikloissa 12 – 14 ja käsittelytoimista tehtä-

västä selosteesta artiklassa 30. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan 

tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, 

joka mahdollistaa tunnistamisen.  

 

 

1. Tutkimuksen nimi 

 

Väitöskirjan työnimi: OPPILAIDEN KIELELLISTEN JA EMOTIONAALISTEN TAITOJEN TU-

KEMINEN KIRJALLISUUSLÄHTÖISEN SANATAITEEN KEINOIN. 

 

 

2. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

 

Veera Kivijärvi, Itä-Suomen yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu. veeraki@uef.fi. 

 

3. Tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 

 

Tutkimuksen toteutuksesta vastaa Itä-Suomen yliopiston psykologian ja kasvatustieteiden tohtorioh-

jelman jatko-opiskelija, Veera Kivijärvi (FM, KM).  

 

4. Tutkimuksen suorittajat 

 

Tutkimusrekisterin tunnisteellisia tietoja on oikeus käsitellä seuraavilla henkilöillä: Veera Kivijärvi. 

Pseudonymisoituja tietoja on oikeus käsitellä seuraavilla henkilöillä: tutkimuksen ohjaajat Leena Ho-

lopainen, Virpi Vellonen ja Jaana viljaranta. 
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5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

Tutkimukselle ei ole nimetty tietosuojavastaavaa.  

 

 

6. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa 

 

Veera kivijärvi, veeraki@uef.fi 

 

7. Tutkimuksen luonne ja kestoaika 

 

Lomakekysely on kertaluontoinen. Vastaamisaika kyselylle jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. 

Henkilötietoja säilytetään viisi vuotta tämän jälkeen. Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto arkis-

toidaan pysyvästi tutkimuksen päätyttyä ilman tunnistetietoja suojatulle muistitikulle. 

 

8. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus on tieteellinen tutkimus.  

 

Tutkimus on osa väitöskirjatutkimusta, joka sisältää kaksi osaa. Tutkimuksen ensimmäisen osan tar-

koituksena on selvittää, millä lailla erityis- ja luokanopettajat soveltavat kaunokirjallisuutta, luovaa 

kirjoittamista ja toiminnallista sanataidetta opetuksessaan, ja millä lailla he kokevat edellä mainittujen 

tukevan oppilaiden kielellistä ja/tai emotionaalista kehitystä. Tutkimuksen kohteena ovat alakoulussa 

työskentelevät erityis- ja luokanopettajat. Tutkimus toteutetaan ja henkilötiedot kerätään sähköisellä 

kyselylomakkeilla. 

 

Tämä tietosuojaseloste koskee vain edellä kuvattua tutkimuksen ensimmäistä osaa. Tutkimuksen toi-

nen osa, interventio, toteutetaan myöhemmin, ja sille laaditaan uusi tietosuojaseloste.  

 

9. Peruste henkilötietojen keräämiselle 

 

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää henkilötietojen käsittelyperustetta. Tässä tut-

kimuksessa käsittelyperuste on: 

 

Yleistä etua koskeva tehtävä/ rekisterin pitäjälle kuuluva julkisen vallan käyttö.  
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Tarkemmin: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 

 

 

10. Tutkimusaineiston sisältämät henkilötiedot 

 

Tutkimuksessa kerätään kyselylomakeaineisto, joka sisältää seuraavat henkilötiedot: maakunta, su-

kupuoli, työskenteleekö vastaaja erityis- vai luokanopettajana, opetettavien oppilaiden ikä. 

 

11. Läheet, joista henkilöitedot kerätään 

 

Henkilötiedot kerätään suoraan tutkimukseen osallistuvilta opettajilta sähköisen kyselylomakkeen 

avulla. Tutkimukseen osallistuvalla ei ole velvollisuutta toimittaa henkilötietojaan, vaan osallistumi-

nen on vapaaehtoista.  

 

12. Tietojen siirto/ luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

 

Tutkimusaineistoa voidaan luovuttaa tutkimusryhmän ulkopuolelle opinnäytetöiden tekemistä varten  

sekä tutkimusavustajille aineiston tallentamista tai muuta käsittelyä varten. Tällöin aineisto on pseu-

donymisoitua. Henkilöiden kanssa tehdään käyttö- ja tieto-suojasopimus. 

 

13. Tietojen siirto/luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Pseudonymisoituja aineistoja voidaan  

kuitenkin käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella tilanteissa, joissa hankkeen tutkijat matkustavat EU:n 

ja ETA:n ulkopuolelle, ja Itä-Suomen yliopiston työkoneita käyttäen pääsevät käsiksi Itä-Suomen 

yliopiston tietoturvallisissa Microsoft Office 365 OneDrive for Business - tai Microsoft Office 365 

SharePoint -ympäristöissä salasanoilla suojattuihin ja säilytettäviin tutkimusaineistoihin.   

 

14. Automatisoitu päätöksenteko  

 

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua  

päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu rekiste-

röidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. Esimerkkejä 

automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi. Rekisteröidyllä 

on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi. Tieteellisessä tutkimuksessa hen-

kilötietojen käsittelyä ei käytetä osallistujia koskevaan päätöksentekoon. 
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15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

 

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. 

 

Tutkimukselle ei ole haettu eettistä ennakkoarviointia.  

 

Pseudonymisointi ja anonymisointi:   

Tieteellisessä tutkimuksessa on tarpeellista säilyttää tutkimusaineistot, jotta tutkimustulokset voidaan  

verifioida ja jo kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan käyttää jatkotutkimukseen ja uusiin tieteellisiin  

tutkimuksiin. Tutkimusaineistot anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan aina, kun se on mahdollista.  

Tutkimustulokset julkaistaan siinä muodossa, ettei yksittäinen henkilö ole yleisesti tunnistettavissa.  

Erityistapauksissa esim., kun haastatellaan kuvataiteilijoita heidän teoksistaan, voi olla perusteltua  

ilmaista tekijät. 

 

Tässä tutkimuksessa suorat tunnistetiedot poistetaan aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu 

aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon 

voidaan yhdistää uusia tietoja). 

 

16. Tutkimukseen osallistuvan oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen  

 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:  

 

 saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta  

 

 tarkastaa itseään koskevat tiedot  

 

 oikaista tietojaan  

 

 poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai yleisen edun mukainen 

tehtävä)  

 

 rajoittaa tietojensa käsittelyä  

 

 vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai oikeutettu etu)  
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 pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittely-

peruste on suostumus  

 

 peruuttaa antamansa suostumus  

 

 henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvel-

vollisuus  

 

 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi sallia automaattisen  

päätöksenteon suostumuksellaan)  

 

 tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilö-

tietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä  

 

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tutkimuksen yhteyshenkilöön tai  

tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat tutkimuksen yhteyshenkilö ja/tai  

tutkimuksen tietosuojavastaava. Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn 

tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tie-

tojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtä-

miseen ei sovelleta. Tutkimukseen osallistuvan oikeuksista poikkeaminen on tarpeen ja perusteltua, 

jos tutkimuksella on yleisen edun mukaiset tarkoitukset ja tutkimukseen osallistuvan oikeudet toden-

näköisesti estävät tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti ja tällaiset poikkeukset ovat 

tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi. 

 


