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Tietoa tutkimukseen osallistuvalle 
 
Olet osallistumassa AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön- hankkeen toteuttamaan 
korkeakouluhankkeiden arviointi tiedonkeruuseen. Aineistoja kerätään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
rahoittamilta hankkeilta (Korkeakoulusta työelämään ja Kotona Suomessa rahoituskokonaisuudet). 
Tutkimuksen toteuttaja on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr. Tässä selosteessa kuvataan, 
miten henkilötietojasi käsitellään osana tiedonkeruuta. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään seuraamuksia, jos keskeytät 
osallistumisesi tutkimukseen. Tämän ilmoituksen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla 
on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn. 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarpeen mukaan päivittää tutkimuksen aikana. 
 
 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr  
Osoite: Lapinrinne 2, 00180 Helsinki   
 
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tietosuojavastaava: 
tietosuoja@otus.fi, puh. 050 367 7259  
 
Yhteyshenkilö/t tutkimusta koskevissa asioissa:   
 
Nimi: Mila Hakanen  
Puhelinnumero: 050 345 4024  
Sähköpostiosoite: mila.hakanen@otus.fi  
 

 
2. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika 
 
Tutkimuksen nimi: AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön hankkeen osana toteutettava hankkeiden 
arviointi 
 
 Kertatutkimus   

 Seurantatutkimus 
 
Tutkimuksen kestoaika: 14.9.2020-11.2.2021. 
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3. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön- hankkeessa on rajattu työpaketti, jonka tarkoituksena on 
tehdä korkeakouluhankkeiden arviointityötä. Arvioinnissa tuotetaan tietoa elementeistä, jotka 
mahdollistavat muutosta hankemuotoisella rahoituksella. Tietoa tuotetaan rahoittajalle seuraavien 
rahoitusohjelmien ohjeistamisen ja päätöksenteon tueksi.  
 
Arviointitiedonkeruun tulokset luovutetaan rahoittajatahoille kehittämisen tueksi (Pohjois-Pohjanmaan ELY 
ja Opetusministeriö). Lisäksi tuloksia julkaistaan AMKista uralle-hankkeen viestinnässä sekä Otuksen 
viestinnässä vuoden 2021 aikana. Tuloksia voidaan raportoida sekä yksittäisten hankkeiden tasolla, että 
yhteenvetona rahoitusohjelman tasolla. Yksittäisten hankkeiden kohdalla keskitytään hyvien käytäntöjen 
esilletuontiin.  
 
Tiedonkeruun toteuttajilla on oikeus keräämäänsä aineistoon ja sen hyödyntämiseen hankkeen raporttien 
lisäksi muissa selvityksissä ja tieteellisissä julkaisuissa (esim. tieteelliset artikkelit, väitöskirja). Hankkeessa 
kerättyä aineistoa käytetään ehdottoman luottamuksellisesti ja ainoastaan tutkimuskäyttöön. Aineistoa 
säilytetään tietoturvallisuudesta huolehtien salasanoin suojatuissa tiedostoissa. 
 
Työryhmä noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suosittamia eettisiä käytäntöjä aineistojen 
käytössä ja arkistoinnissa sekä seuraa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen ohjeistuksia 
aineistonhallinnasta. Aineistoa käsitellään ja säilytetään huolellisesti, suojatuilla tallennusvälineillä. 
Otuksella on oma GDPR-asetusta noudattava aineistonhallintasuunnitelmansa ja asianmukaiset 
työskentely- ja tallennusvälineet. 
 
 
4. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 
AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön-hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu. Tutkimus- ja 
arviointiosiosta (TP 7) vastaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr.  
 
 
5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja 
 
Otuksen toimitusjohtaja Mila Hakanen toimii arviointitutkimuksen vastuullisena johtajana. Hänet tavoitat 
sähköpostilla toiminnanjohtaja@otus.fi ja puhelimitse 050 345 4024.   
  
Tutkimusosion toteuttamisesta vastaavat hankkeeseen nimetyt Otuksen tutkijat ja asiantuntijat.  
 

 
6. Tutkimuksen suorittajat 
 
Tiedonkeruun suorittavat Otuksessa hankkeeseen nimetyt tutkijat ja tutkimusavustajat. 
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Kristiina Kemppainen 
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 
kristiina.kemppainen@otus.fi 
050 439 2611 
 
Anne Kallio 
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus  
anne.kallio@otus.fi 
050 550 6900 
 
 
7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 
Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella 
perusteella:  
 
 Tutkittavan suostumus 

 Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
 Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö 
 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu (jos oikeutettu etu niin mikä: ) 

 
8.  Arkaluonteiset henkilötiedot 
 
Kyselyaineisto ei sisällä henkilötietoja.  
 
Kyselyaineisto sisältää hankkeeseen liittyviä tietoja. Hankkeeseen yhdistetyt työntekijät on mahdollista 
tunnistaa. 
 
Voit myös itse kertoa avovastauksissa, joista sinut on mahdollista välillisesti tunnistaa.  
 
9.  Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 
 
Tiedonkeruuaineisto ei sisällä henkilötietoja.  
 
 
10. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
 
Tutkittavilta itseltään. 
 
 
11.  Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
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Henkilötietoja ei missään vaiheessa luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille. 
 
 
12.  Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 
 
13.  Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi 
 
Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 
 
 
14.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä 
tavalla. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään seuraavia suojatoimia: 
 

- Tutkimusaineisto kyselyssä kerätään avoimella linkillä, jolloin yksittäinen vastaaja ei ole 
tunnistettavissa.  

- Aineistoa analysoidaan hankekohtaisesti, joten hanketasolla vastaajat voidaan tunnistaa. 
- Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan käyttäjätunnuksella, ja niihin on pääsy vain 

hankkeeseen nimetyillä tutkijoilla. 
- Manuaalinen aineisto säilytetään Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen lukitussa 

kaapissa ja tilassa ja siihen on pääsy vain asianosaisilla. 
 
 
15.  Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen? 
  
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tutkittavalla on tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa 
perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää tässä kohdassa 
mainittua oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön. 
  
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun 
käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 
Oikeus pyytää pääsyä tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 
Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi 
tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista. 
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Oikeus pyytää tietojen oikaisemista (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua 
tai täydennystä. 
 
Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa käsittelyä pyytää tietojen 
siirtoa järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 17, 18, 20, 21 artiklat) 
Voit myös pyytää tutkimuksessa käytettyjen henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista 
sekä voit vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen. 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Edellä tässä kohdassa 17 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen mainitut oikeudet eivät ole 
ehdottomia eivätkä siten päde jokaisessa tapauksessa ja näistä oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa 
koskevan lainsäädännön mukaisesti esim. silloin kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen 
tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta 
poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 
 
 
16.  Valitusoikeus 
 
Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi 
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700  
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 


