
MÄÄRÄLLISEN TUTKIMUKSEN TIEDOTTEEN LIITE: 
 
FinnChildAir_Long: Pitkittäinen näkökulma koulujen sisäilmaongelmista oireilevien oppilaiden 
psykososiaaliseen hyvinvointiin  
 

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. Seuraavassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat. 

 
 

Tutkimuksen rekisterinpitäjä on:  
 
Itä-Suomen yliopisto  
 
 
Tutkimuksessa Teistä kerätään seuraavia henkilötietoja:  
 
Koko nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, sukupuoli, ikä, koulun nimi, 
terveystiedot, etninen alkuperä (äidinkieli). Tutkittavilla ei ole sopimukseen tai lakisääteiseen 
tehtävään perustuvaa velvollisuutta toimittaa henkilötietoja vaan osallistuminen on täysin 
vapaaehtoista.  
 
 
Tutkimuksessa kerätään henkilötietojanne myös seuraavista lähteistä:  
 
Henkilötietoja ei kerätä muista lähteistä. Tutkimusaineisto tullaan mahdollisesti yhdistämään 
THL:n TEAViisari tiedonkeruuseen antamanne koulun nimen avulla. Tiedonkeruu sisältää 
tietoja koulusta (esim. oppilasmäärä, onko koulussa havaittu ongelmia kuten home- tai 
kosteusvaurioita)  
 
 
Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus on:  
 
Tieteellinen tutkimus. Tutkimuksessa pyritään lisäämään tietoa siitä, miten koulujen 
sisäilmaongelmat vaikuttavat niistä oireilevien lasten psykososiaaliseen hyvinvointiin kuten 
kaverisuhteisiin, mielialaan ja koulunkäyntiin.  
 
 
Henkilötietojenne käsittelyperuste on:  
 
Käsittelyperuste on yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluva julkisen vallan 
käyttö, tarkemmin tieteellinen ja historiallinen tutkimus tai tilastointi. 
 
 
Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika) on:  
 
On mahdollista, että tutkimuksesta saattaa kehittyä pitkäaikainen seurantatutkimus. Tällöin 
pitkittäistutkimus tulee kestämään enintään 20 vuotta. Tutkimus tulee päättymään 25 vuotta 



sen jälkeen, kun koko pitkittäisaineiston keruu on päättynyt. Suorat tunnisteet hävitetään 
heti, kun aineistonkeruu todetaan päättyneeksi.  
 
Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä:  
 
Anonymisoitu ja karkeistettu määrällinen aineisto tallennetaan Tietoarkistoon soveltuvin 
osin viimeistään tutkimuksen päätyttyä. Aineistoa saatetaan osissa tallentaa 
pseudonymisoituna myös aikaisemmin.  
 
 
Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä  
 
Jos aineistoa luovutetaan tutkimusryhmän ulkopuolelle, se luovutetaan pseudonymisoituna 
ja karkeistettuna.  
 
 
Henkilötietojenne mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:  
 
On mahdollista, että tutkija matkustaa EU:n ulkopuolelle mukanaan tietokoneensa. Tähän 
tietokoneeseen on mahdollisesti tallennettu tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja. Tällöin 
henkilötiedot ovat siirtynyt hetkellisesti EU:n ulkopuolelle, kunnes tutkija palaa EU:n 
sisäpuolelle tietokoneensa kanssa. Tietoa ei muutoin siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-
alueen ulkopuolelle.  
 
Koska henkilötietojanne käsitellään tässä tutkimuksessa, olette rekisteröity tutkimuksen 
aikana muodostuvassa henkilörekisterissä.  
 
Rekisteröitynä Teillä on oikeus:  
 

• saada tietoa henkilötietojen käsittelystä  

• tarkastaa itseänne koskevat tiedot  

• oikaista tietojanne  

• rajoittaa tietojenne käsittelyä  

• rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta tai käsittelyn 
rajoittamisesta  

• oikeus vastustaa tietojen käsittelyä  

• oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman 
lainmukaista perustetta  

• tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsotte, että 
henkilötietojanne on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti 

 
 
Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman 
lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen 
tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja 
siirtämiseen ei sovelleta.  
 
Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 



 
 
Tietosuojavastaavana tässä tutkimuksessa toimii:  
 
Helena Eronen, helena.eronen@uef.fi, puh. 050 576 0282  
 
Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.  
 
Tutkimuksesta on laadittu tietosuojaseloste. Teillä on mahdollisuus tutustua 
tietosuojaselosteeseen ottamalla yhteyttä Eerika Finell (eerika.finell@uef.fi)  
 
Teistä kerättyä tietoa ja tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. Kerättyä aineistoa hyödynnetään tutkimus-, kehittämis- ja 
opetustarkoituksissa. Yksittäisille tutkimushenkilöille annetaan tunnuskoodi ja suorat 
tunnistetiedot säilytetään erillään muusta aineistosta. Koodiavainta säilyttävät FinnChildAir-
hankkeen tutkimusryhmä jäsenet eikä tietoja anneta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. 
Tulokset raportoidaan siten, että yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. Suorat 
tunnistetiedot hävitetään aineiston keräämisen päättymisen jälkeen. Näin käsitelty 
määrällinen aineisto säilytetään tutkimusryhmän hallussa 25-vuotta aineiston keruun 
päätyttyä. Määrällinen aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon viimeistään tutkimuksen 
päätyttyä. Aineistoa voidaan käyttää kouluaiheisissa jatkotutkimuksissa ja opinnäytetöissä.  
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