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Tietoa henkilötietojen käsittelystä COVID-19 Multi-Country Student Well-being 
Study -tutkimuksessa 
 
Olet osallistumassa kansainväliseen opiskelijoiden hyvinvointia koronavirusepidemian (COVID-19) 
aikana kartoittavaan tutkimukseen. Tutkimuksen päätoteuttaja on Antwerpenin yliopisto 
(Universiteit Antwerpen, UA). Suomessa tutkimuksen toteuttamisesta vastaa tutkimusryhmä, johon 
kuuluu Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sekä tutkijoita Helsingin, Itä-Suomen ja 
Tampereen yliopistoista. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään 
tutkimuksessa. 
 
Suomalaisen tutkimusryhmän verkkosivulla on linkki tähän tietosuojaselosteeseen. 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarpeen mukaan päivittää tutkimuksen aikana. 
 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä  
 

Universiteit Antwerpen 
Prinsstraat 13 
2000 Antwerp, Belgium 
 
Suomalainen yhteisrekisterinpitäjä 
 
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr 
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki 

 
2. Tutkimuksesta vastaavat 

 
Kansainvälisen tutkimushankkeen johtaja: 
 
Professor Sarah  Van de Velde 
Sint-Jacobsstraat 2-4 
2000 Antwerp, Belgium 
+3232655524 
sarah.vandevelde@uantwerpen.be 
 
Suomen tutkimusryhmän vastuututkijat: 
 
Pia Vuolanto 
tutkija, dosentti 
Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus (TaSTI), Tampereen yliopisto 
+358503186240 
pia.vuolanto@tuni.fi 
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Tiina Paunio 
psykiatrian professori, koulutuksesta vastaava varadekaani 
Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 
+358503507936 
tiina.paunio@helsinki.fi  
 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Universiteit Antwerpenin tietosuojavastaava: privacy@uantwerpen.be 
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön tietosuojavastaava: tietosuoja@otus.fi 

 
4. Tutkimushankkeen kuvaus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 
COVID-19 Multi-Country Student Well-being Study on kansainvälinen tutkimushanke, jonka         
tarkoituksena on tutkia koronavirusepidemian (COVID-19) aiheuttamia vaikutuksia       
korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin. Tutkimushanke on alkanut keväällä 2020 ja sen on          
tarkoitus päättyä 31.12.2022. 
 
Tutkimus toteutetaan usean yliopiston ja tutkimusorganisaation välisenä tutkimusyhteistyönä. 
Hankkeen päävastuu on Antwerpenin yliopistolla ja eri maiden yliopistot ja 
tutkimusorganisaatiot toimivat osatoteuttajina. Hankkeelle on saatu Antwerpenin yliopiston 
sosiaalitieteiden ja humanististen tieteiden eettiseltä toimikunnalta hyväksyntä. 
 
Tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan Suomessa korkeakouluopiskelijoille lähetettävällä      
avoimella kyselylinkillä. Aineisto kerätään toukokuussa 2020 yhteistyössä opiskelijajärjestöjen        
kanssa. Tutkimuksen päätoteuttaja huolehtii aineiston anonymisoinnista ja lähettää kunkin maan          
anonymisoidun aineiston kyseisen maan osatoteuttajille tai tutkimusryhmälle analysointia        
varten. Ensimmäisiä tutkimustuloksia aineistosta on tarkoitus julkaista kesällä 2020. 
 
Tutkimuksessa sinulta ei kerätä suoria tunnistetietoja (esim. nimi, sähköposti), mutta kyselyssä           
kysytään henkilötietoja (ks. kohta 7), joista sinut voi välillisesti tunnistaa. Kerättäviä           
henkilötietoja käytetään vain tutkimuksen taustatietoina, eikä tutkimukseen osallistuneita        
henkilöitä voida tunnistaa tutkimuksesta julkaistavista tuloksista. Tutkimuksen päätoteuttaja        
huolehtii aineiston anonymisoinnista siltä osin kun se vieraalla kielellä on mahdollista tehdä            
ennen kuin se luovuttaa Suomessa kerätyn aineiston suomalaisen tutkimusryhmän käyttöön.          
Suomalainen tutkimusryhmä käy aineiston läpi ja anonymisoi sitä tarvittaessa lisää ennen kuin            
Suomen aineisto luovutetaan eteenpäin. 
 

5. Tutkimuksen suorittajat 
 

COVID-19 Multi-Country Student Well-being Study suoritetaan tutkimusyhteistyönä.       
Antwerpenin yliopisto toimii tutkimuksen päätoteuttajana ja tutkimushankkeen vastuullinen        
johtaja on professori Sarah  Van de Velde. 
 
Päätoteuttaja vastaa aineistonkeruun koordinoinista ja teknisestä toteutuksesta,       
tutkimusaineiston anonymisoinnista, aineiston tallentamisesta, aineiston lähettämisestä      
kansainvälisille tutkimusryhmälle sekä koko tutkimushankkeen hallinnoinnista. 
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Suomen osahankkeen toteuttaa monitieteinen tutkimusryhmä, jonka vastuututkijoina toimivat        
Pia Vuolanto (Tampereen yliopisto) ja Tiina Paunio (Helsingin yliopisto). Tutkimusryhmän          
muut jäsenet ovat: 
 
Helsingin yliopisto: Marko Elovainio 
Itä-Suomen yliopisto: Sanna Aaltonen, Antti-Jussi Kouvo ja Markku Niemivirta 
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus: Kristiina Kemppainen, Tina Lauronen, Virve          
Murto ja Kiira Sarasjärvi 
 
Kaikilla tutkimusryhmän jäsenillä on oikeus käsitellä kerättyä tutkimusaineistoa.        
Tutkimusryhmää voidaan täydentää hankkeen aikana tutkijoilla, opinnäytetöiden tekijöillä ja         
tutkimusavustajilla. 
 
Suomen osahankkeen koordinoinnista vastaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. 
 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimuksessa tutkittavan suostumukseen (EU:n yleinen        
tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1). 
 

7. Tutkimusaineiston sisältämät tiedot ja arkaluonteiset henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa sinulta ei kerätä suoria tunnistetietoja (esim. nimi, sähköposti), mutta sinulta  
kerätään seuraavia henkilötietoja, joiden avulla välillinen tunnistaminen on mahdollista. Tiedot 
eivät siis suoraan paljasta henkilöllisyyttäsi, mutta yhdessä ne voivat välittää sen tutkijoille. 
Kerättävät tiedot: 
 
sukupuoli 
ikä 
siviilisääty 
synnyinmaa 
vanhempien synnyinmaa 
opintoala 
koulutusohjelma 
korkeakoulu 
opintojen vaihe 

 
Tutkimuksessa kerätään ja käsitellään seuraavia erityisryhmiin kuuluvia henkilötietoja taikka 
rikkomuksia ja rikostuomioita tutkittavien suostumuksella (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 
artikla 9, kohta 2a): 
 
X Rotu tai etninen alkuperä 
X Poliittiset mielipiteet 
Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 
Ammattiliiton jäsenyys 
Geneettiset tiedot 
Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 
X Terveys 
Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 
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Rikkomukset ja rikostuomiot 
 

8. Lähteet, joista henkilötietoja kerätään ja henkilötietojen 
yhdistäminen 

 
Tutkimuksessa henkilötietojasi kerätään kyselylomakkeella omalla suostumuksellasi. Tietojen       
antaminen kysymyksiin vastaamalla on vapaaehtoista. Antamiasi tietoja ei yhdistetä muihin          
mahdollisiin sinua koskeviin aineistoihin tai henkilötietoihin.  

9. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
 
Tutkimuksessa ei kerätä suoria tunnistetietoja (esim. nimi, sähköposti), vaan henkilötietoja ovat 
tutkittavan itsensä kertomat taustatiedot. Kansainvälisen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
luovutetaan vain anonymisoitu tutkimusaineisto. 
 

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

 
Tutkimuksessa tietojasi siirretään EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Kansainväliseen 
tutkimuskonsortioon kuuluu tutkijoita EU/ETA-maiden ulkopuolelta, joille aineisto luovutetaan 
anonymisoituna. Aineiston luovuttamisesta tehdään erilliset sopimukset ja sopimukset 
pohjautuvat EU:n asetuksiin ja Belgian lainsäädäntöön. 
 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
 

Automaattisia päätöksiä tai profilointia ei tehdä. 
 

12.Henkilötietojen suojaaminen 
 

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti       
tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään      
seuraavia suojatoimia: 

 
- Tutkimusaineisto kerätään Quatrics-ohjelmalla ja aineisto on salattu ja salasanalla suojattu 
- Kerättyä tutkimusaineistoa säilytetään muutoinkin salasanalla suojatulla alustalla 
- Kerätyn tutkimusaineiston anonymisoinnista huolehditaan ja aineisto luovutetaan tukijoiden        

käyttöön niin, että suorat tunnistetiedot on poistettu 
- Tulokset esitetään niin, ettei niistä ole tunnistettavissa yksittäistä vastaajaa 
 

13. Henkilötietojen ja tutkimusaineiston käsittely tutkimuksen 
päättymisen jälkeen 

 
Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan Antwerpenin yliopiston serverille ja        
Zenodon tietovarastoon. Anonymisoitua aineistoa voidaan luovuttaa sopimuksella       
tutkimuskäyttöön. 
 

14. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 
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Yhteyshenkilöitä tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa ovat tämän ilmoituksen kohdassa 2  
mainitut henkilöt.  
 
Koska aineisto kerätään avoimella linkillä ei tutkimusaineistosta ole mahdollista jälkikäteen 
selvittää vastaajaa. Suostumusta tutkimukseen ei näin voi peruuttaa, tietoja oikaista eikä tietojen 
käsittelyä rajoittaa kyselyvastauksen lähettämisen jälkeen. 
 
Sinulla on oikeus tehdä valitus asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle vastuuviranomaiselle, 
mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi 
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