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Tutkimuksen tietosuojaseloste: Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa 
 
 

Tässä tutkimuksessa käsitellään teitä koskevia henkilötietoja voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen 
lainsäädäntö) mukaisesti. Seuraavassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat. 
 
Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjä voi olla korkeakoulu, 
toimeksiantaja, muu yhteistyötaho, opinnäytetyöntekijä tai jotkut edellä mainituista yhdessä (esim. 
korkeakoulu ja opinnäytetyöntekijä yhdessä). 
 
Tässä tutkimuksessa henkilötietojen rekisterinpitäjä on: 
 

Korkeakoulu 
 

                       x  

Toimeksiantaja 
 

 
 

Toimeksiantajan nimi: 
OHJY-Ohjauksella hyvinvointia-hanke, 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama hanke 

Muu yhteistyötaho 
 

x    Yhteistyötahon nimi: 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Opinnäytetyöntekijä 
 

  

 
 

 
Voitte kysyä lisätietoja henkilötietojenne käsittelystä rekisteripitäjän yhteyshenkilöltä 
 
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön nimi: Leea Naamanka 
Organisaatio: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu 
Puh. 050 3398910 
Sähköposti: leea.naamanka@diak.fi 
 
 
Tutkimuksessa teistä kerätään seuraavia henkilötietoja 

Henkilötietojen käsittely on oikeutettua ainoastaan silloin, kun se on tutkimukselle välttämätöntä. 
Kerättävät henkilötiedot on minimoitava, niitä ei saa kerätä tarpeettomasti tai varmuuden vuoksi.  
 
Opiskelijoiden alkukartoituskyselyssä teiltä kysytään perustietoina kyselyn aluksi seuraavaa: oma 
oppilaitos ja opiskelukampus, koulutusala, opiskelumuoto, nykyisen tutkinnon aloittamisvuosi, ikä 
(tietyn ikähaarukan tarkkuudella), asumismuoto ja työllisyystilanne. Teiltä kysytään myös 
subjektiivisia kokemuksia ja mielipiteitä mm. omaan hyvinvointiin, etäopiskeluun, 
tiimityöskentelyyn sekä opiskeluun liittyvään tukeen ja ohjaukseen liittyen.  

 
Keväällä 2023 toteutettavien Opiskelijoiden hyvinvointikyselyn ja Henkilöstön palautekyselyn 
osalta teiltä kysytään samoja perustietoja, mitä Opiskelijoiden alkukartoituskyselyssäkin.  
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Kyselyyn vastaajien kesken arvotaan palkintoina elokuvalippuja. Arvontaan osallistuminen on 
vapaaehtoista ja arvontaan halukkailta vastaajilta kerätään sähköpostiosoitteet.  

                      
 

 
Teillä ei ole sopimukseen tai lakisääteiseen tehtävään perustuvaa velvollisuutta toimittaa 
henkilötietojanne vaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. 
 
Tutkimuksessa kerätään henkilötietojanne myös seuraavista lähteistä 

Tutkimuksessa ei kerätä henkilötietojanne muista lähteistä. 
 
Henkilötietojenne suojausperiaatteet 
 

OHJY-Ohjauksella hyvinvointia-hankkeessa kerätään kyselyaineistoa hankkeen kohderyhmään 
kuuluvilta opiskelijoilta sekä korkeakoulujen henkilökunnalta (6 korkeakoulua) hankkeen 
toimenpiteiden kohdentamiseksi ja hankkeen vaikutusten arvioimiseksi. Kyselyaineistoa kerätään 
kolmessa otteessa: 1) Opiskelijoiden alkukartoituskyselyllä lokakuussa -21 2) 
Opiskelijahyvinvointikyselyllä helmikuussa -23 3) Henkilöstön palautekyselyllä helmikuussa -23. 
Kaikki kyselyaineisto kerätään Webropolia hyödyntäen. Projektipäällikkö Leea Naamanka huolehtii 
kyselyaineiston tallentamisesta, turvallisuudesta ja jatkokäytöstä. Kyselyaineistosta otetaan 
Webropolia hyödyntäen erilaisia mm. excel-muodossa olevia raportteja. 
 
Tutkimusaineiston tietoturvallinen säilytys koskee kaikkia kolmea hankkeen aikana toteutettavaa 
kyselyä. Projektipäällikkö tallentaa ja varmuuskopioi tiedostot omalle verkkolevylleen, joka on 
suojattu salasanalla.  Kyselyaineistoa ei tulla jakamaan sähköpostin välityksellä, joten tästä ei 
aiheudu tietoturvariskiä. Hankkeen teams-kanavalle tallennetaan vain yleisluontoisia raportteja 
aineistosta, jossa ei käsitellä yksittäisten vastaajien vastauksia. Arvontaa varten kerättäviä 
sähköpostiosoitteita ei säilytetä ja niihin liittyviä tietoja ei tallenneta Webropolin ulkopuolelle. 
Arvontaa varten kerättävät sähköpostiosoitteet hävitetään Webropolista heti arvonnan 
suorittamisen jälkeen.  
 
OHJY-hankkeen korkeakoulut huolehtivat kyselyn jakamisesta. Kyselylinkkiä voidaan joissakin 
korkeakouluissa välittää suoraan sähköpostilistojen välityksellä korkeakoulujen opiskelijoille sekä 
henkilöstölle.  
 

 

 
Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus on antaa tietoa OHJY-Ohjauksella hyvinvointia-hankkeen      
6.4.2021-31.12.2023 kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden sekä henkilöstön kokemuksista siihen, 
mitkä toimenpiteet tukevat heidän hyvinvointiaan, miten hankkeen aikana kehitettyjä toimenpiteitä 
kannattaisi juurruttaa sekä miten hyödyllisiä ja vaikuttavia hankkeen aikana kehitetyt toimenpiteet 
ovat.  
 

 
Henkilötietojenne käsittelyperuste 

Henkilötietojenne käsittelyperusteena on suostumus.  
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Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika) 
 
Opiskelijoiden alkukartoituskysely 
1.-31.10.2021: Tavoiteaika, jolloin kysely avoinna hankkeen kohderyhmään kuuluville 
korkeakouluopiskelijoille. Mikäli kaikkien korkeakoulujen tutkimuslupahakemukset eivät ole 
hyväksytty tähän mennessä, kyselyn vastausten kerääminen siirtyy myöhemmäksi.   
1.-30.11.2021: Kyselyn tulosten raportointia ja koontia.   
Joulu 2021- Tammi 2022: Saatujen vastausten pohjalta OHJY-hankkeen toimenpiteiden 
kohdentamista ja vastausten läpikäyntiä projektitiimin sisällä.  Kyselyn tulosten koontia ja raportin 
kirjoittamista saaduista vastauksista.  
 
Opiskelijoiden hyvinvointikysely 
1.-14.2.2023: Kysely avoinna opiskelijoille  
Helmi-Huhtikuu 2023: Kyselyn tulosten läpikäyntiä ja raportointia.  
Touko-Joulukuu 2023: Opiskelijahyvinvointikyselyn perusteella hankkeen toimenpiteiden 
juurruttamista sekä tulosten hyödyntämistä hankkeen vaikuttavuuden arviointiin loppuraportointia 
varten.  
 
Henkilöstön palautekysely 
1.-14.2.2023: Kysely avoinna korkeakoulujen henkilöstölle 
Helmi-Huhtikuu 2023: Kyselyn tulosten läpikäyntiä ja raportointia.  
Touko-Joulukuu 2023: Henkilöstön palautekyselyn perusteella hankkeen toimenpiteiden 
juurruttamista sekä tulosten hyödyntämistä hankkeen vaikuttavuuden arviointiin loppuraportointia 
varten.  
 
 
Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? 

 
Aineistoa säilytetään joko hankkeen loppuraportin palauttamiseen saakka 30.4.2024 tai sitä 
tallennetaan soveltuvin osin säilytettäväksi hankkeen jälkeiseen aikaan mm. IDA:n, jonne ei tulla 
tallentamaan kuitenkaan yksittäisen henkilön vastauksia, vaan selvitetään sitä, onko aineistosta 
kootuissa raporteissa ym. sellaista, mikä hyödyttäisi jatkossa tutkimuksia tästä aihealueesta. 
Mahdollisesti arkistoitavaa aineistoa voivat olla erilaiset raportit. Aineiston suhteen ollaan hyvin 
tarkkoja siitä, mitä yleistäviä tietoja aineistosta julkaistaan mm. opiskelijoiden hyvinvoinnin 
suhteen.  
 
 
Tietojen luovuttaminen tutkimusrekisteristä 

 
OHJY-hankkeen kyselyiden aineistoa tullaan hyödyntämään opinnäytetöissä ja julkaisuissa. 
Aineistosta kerättäviä tietoja tullaan luovuttamaan opinnäytetyöntekijöille ja julkaisujen 
kirjoittajille siltä osin kuin heidän tutkimustyönsä vaatii aineistoa nähtäväksi. Aineiston 
luovuttaminen tehdään kuitenkin tietoturvallisesti niin, että yksittäisen vastaajan tietoja ei tulla 
luovuttamaan.  
 

 
 Henkilötietojenne mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietojanne ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  
 
Rekisteröitynä teillä on oikeus 
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Koska henkilötietojanne käsitellään tässä tutkimuksessa, niin olette rekisteröity tutkimuksen aikana 
muodostuvassa henkilörekisterissä. Rekisteröitynä teillä on oikeus: 
 
saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

• 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. 

Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen 
päätöksentekoon 

 
Henkilötietojen käsittely aineistoa analysoitaessa ja tutkimuksen tuloksia raportoitaessa 
Teistä kerättyä tietoa ja tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. Aineisto analysoidaan ja tulokset raportoidaan ryhmätasolla, jolloin 
yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa.  
 
 
Tutkimusaineistoa säilytetään lomakepohjana käytettävän Webropolin lisäksi OHJY-hankkeen 
projektipäällikön verkkolevyllä hankkeen loppuraportoinnin palauttamiseen saakka 30.4.2024. 
Projektin aikana selvitetään, onko aineistossa sellaisia raportteja ym., joita olisi hyvä säilyttää 
myöhempiä tutkimuksia varten esim. tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA:ssa. Tutkimuksessa 
kerättyjä tietoja voidaan käyttää vielä myöhemmin opinnäytetöissä ja julkaisuissa. Tutkittavilla on 
oikeus halutessaan saada tieto siitä, ketkä ovat saaneet aineistoa käytettäväkseen. 
Aineisto ja siitä otetut varmuuskopiot hävitetään tuhoamalla kaikki tiedostot sekä roskakorit 
Webropolista, henkilökohtaiselta verkkolevyltä ja hankkeen teams-kanavalta.   
 
 
 


