
2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Lyhyt kuvaus tutkimushankkeesta erityisesti siltä osin, kuin kyse on henkilötietojen käsittelystä.

nuorisotutkimusseura ry.
nuorisotutkimusverkosto

Tutkittavan suostumus

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle 
kuuluvan julkisen vallan käyttö.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen.

Mikä oikeutettu etu on kyseessä: 

Kyseessä on yhteistyöhanke

Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako: 

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä:

1. Rekisterin perustiedot
Rekisterin nimi

Kertatutkimus Seurantatutkimus

Tutkimuksen kesto (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään):

Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkija:

Nuorisotutkimusseura ry. 
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi

Tietosuojavastaava:  
Mikko Salasuo
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki 
puh. 040 548 5520
mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi

1/4

TETTI – Nuorten kokemukset

17/6/20

Nuorten kirjoitus- ja haastatteluaineisto (TETTI)
✔

✔

1.8.2021-31.3.2022

MDI, ammattilaisten haastattelut ja kysely, Elinkeinoelämä ja 
yritysyhteistyö 
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Koulujen 
hallinnollinen näkökulma 
Nuorisotutkimusseura, Koulujen ohjauksellinen näkökulma ja 
nuorten kokemuksetSinikka Aapola-Kari

Tutkimuksessa selvitetään kirjoitusaineiston sekä ryhmähaastattelujen avulla, millaisia kokemuksia 9.-luokkalaisilla nuorilla on 
TET-jaksoista. Kirjoitusaineisto kerätään 9-luokkalaisilta opinto-ohjaajien pitämien tuntien aikana. Opinto-ohjaajat teettävät nuorilla 
kirjoitustehtävän tutkimushankkeen ohjeistusten mukaan. Kirjoitustehtävät toteutetaan ilman suoria henkilötietoja. Opinto-ohjaajat 
eivät myöskään saa kirjoituksia luettavakseen sellaisenaan, vaan he saavat tutkijoiden tekemät koosteet oppilaidensa 
vastauksista. Kirjoitustehtävien jälkeen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ryhmähaastatteluja haastatteluun suostuneiden 
nuorten keskuudessa. Ryhmähaastattelut voidaan toteuttaa etäyhteydellä niin, että opinto-ohjaaja on haastattelussa läsnä. 
Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan tekstimuotoon. Sähköisessä muodossa olevasta aineistosta poistetaan kaikki erisnimet 
sekä muut tiedot, joista haastateltava voitaisiin suoraan tunnistaa. Aineistoa siis käsitellään anonymisoidusti.

✔



5. Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Lyhyt kuvaus rekisterin tietosisällöistä ja henkilöryhmistä erityisesti siltä osin, kun kyse on henkilötietojen käsittelystä. 

Kuvaus rekisterin sisältämien tietojen lähteistä.

Rekisteri sisältää arkaluonteisia henkilötietoja. 
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4. Tutkimuksen suorittajat
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kuvaus, keille aineiston tietoja voidaan luovuttaa.

Jenni Lahtinen, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 
Karla Malm, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 
Sinikka Aapola-Kari, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto 
 
Aineiston anonymisoinnin jälkeen myös muiden toteuttajaorganisaatioiden (MDI, Otus) hankkeeseen nimetyt tutkijat voivat 
käsitellä aineistoa. 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja hankkeen ulkopuolisille tahoille.

9-luokkalaisten nuorten kirjoituksia ja haastatteluita TET-harjoitteluistaan tutkimuskouluissa. Kirjoitukset eivät sisällä suoria 
henkilötietoja. Haastattelut sisältävät tiedon nuorten etunimistä. Kirjoitukset ja haastattelut sisältävät todennäköisesti tietoja 
nuorten kertomia tietoja sukupuolestaan, TET-paikastaan ja koulustaan. Aineisistoissa saattaa tulla esille myös tietoja häirinnän 
tai syrjinnän kokemuksista TET-paikoilla. Nuoret saattavat kertoa myös muita tietoja itsestään tai elämästään.  
 
Tutkimukseen osallistumisen suostumuslomakkeet sisältävät nuorten nimet. Suostumuslomakkeet ja kirjoitustehtävät erotetaan 
toisistaan niiden saapuessa tutkijoille, eikä nimitietoja yhdistetä muuhun aineistoon tutkimuksen aikana. Suostumuslomakkeet 
tuhotaan hankkeen päätyttyä. 



9. Aineiston- ja/tai rekisterinsuojauksen periaatteet
Tunnistetietojen käsittely

Manuaalinen aineisto

Sähköinen aineisto

Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa (anonymisointi).

Tutkimushankkeessa on manuaalisia aineistoja.

Tutkimushankkeessa on sähköisiä aineistoja. Nuorisotutkimusseura ry:n hallinnoimia 
henkilötietoja sisältäviä ulkoisia muistilaitteita 
säilytetään kassaholvissa lukituissa tiloissa. 
Aineistoon pääsy on vain tietosuojaselosteessa 
mainituilla rekisterinpitäjällä ja tutkimuksen 
suorittajilla. Kannettavien tietokoneiden ja 
ulkoisten muistilaitteiden asianmukaisesta 
ja tietoturvallisesta hävittämisestä huolehtii 
tietoturvaan erikoistunut palvelu. 

Kuvaus sähköisen aineiston suojauksesta:

Aineisto analysoidaan yhdistettävissä olevin tunnistetiedoin (pseudonymisointi).

Käyttäjätunnus

Muu, mikä:

Salasana Käytön rekisteröinti

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska tietojen yhdistäminen edellyttää täydellisiä henkilötietoja (esim. henkilötunnus).

Kuvaus manuaalisen aineiston suojauksesta:
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8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi tutkimuksen
jälkeen

Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri hävitetään. 

Arkistoitavan aineiston säilytyspaikka: 

Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri arkistoidaan ilman tunnistetietoja tunnistetiedoin.

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

Nuorisotutkimusseura ry:n hallinnoimia henkilötietoja sisältäviä manuaalisia tutkimusaineistoja säilytetään kassaholvissa lukituissa 
tiloissa. Aineistoon pääsy on vain niillä tutkijoilla, joilla on siihen käyttöoikeus.

✔ ✔

Sähköisten aineistojen osalta Nuorisotukimusseuran Microsoft OneDrive pilvipalvelu sekä manuaalisten aineistojen osalta 
Nuorisotutkimusseuran lukittu kassaholvi.



Nuorisotutkimusseura ry.
044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi 4/4

11. Rekisteröidyn oikeudet

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän selosteen kohdassa 1 mainittu henkilö, jolle 
pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti. 

Oikeus tietojen tarkistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot sekä saada niistä itselleen pyydettäessä kopiot. 

Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itsestään rekisteriin merkittyjen tietojen korjaamista. 

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot seuraavissa tapauksissa: 

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
b) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista
perustetta
c) rekisteröity vastustaa käsittelyä
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään
sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn 
tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.  

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen tai oikeutettuun 
etuun. 

Oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelijöistä
Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot henkilötietojen käsittelijöistä tutkimushankkeessa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä 
ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröi-
dyllä on oikeus saada tiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen 
käsittelyyn, kuten profilointiin.

Oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun 
toimisto), mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa tietosuoja-
lainsäädäntöä. 

Oikeuksista poikkeaminen
Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa 
ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen 
tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa 
oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Rekisteröidyn oikeuksista ei poiketa tässä tutkimuksessa.✔


