Tietosuojaseloste
Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -tutkimushanke
Laatimispäivä: 1.3.2021
Päivitetty: 1.9.2021

1. Rekisterin perustiedot
Rekisterin nimi: Nuorisotutkimusseuran tutkimusrekisteri/ Nuorisotyö kouluissa ja
oppilaitoksissa -tutkimushanke
☐ Kertatutkimus

☒ Seurantatutkimus

Tutkimuksen kesto: 1.1.2021-31.12.2023
Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkija: Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija, dosentti
Tomi Kiilakoski
Tutkimuksen suorittajat: vastaava tutkija Tomi Kiilakoski, erikoistutkija Antti Kivijärvi ja
tutkijatohtori Eila Kauppinen sekä erikoistutkija Sofia Laine ja tutkija Susanna Jurvanen
☒Kyseessä on yhteistyöhanke.
Tutkimushanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Nuorisotyö kouluissa ja
oppilaitoksissa -osaamiskeskuksen toimintaa.

2. Rekisterinpitäjä
Nuorisotutkimusseura ry.
Kumpulantie 3 A
00520 Helsinki
puh. 020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi
Yhteyshenkilö tutkimusaineistoa koskevissa asioissa: Tomi Kiilakoski
(tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Lyhyt kuvaus tutkimushankkeesta erityisesti siltä osin, kuin kyse on henkilötietojen käsittelystä.

Tutkimushankkeen nimi: Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa
Käsittelyn oikeusperuste: Yleistä etua koskeva tehtävä / tieteellinen tutkimus
Tutkimushankkeen tavoitteena on vahvistaa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön
tietopohjaa, jonka pohjalta nuorisotyötä voidaan kehittää ja mallintaa kouluissa ja oppilaitoksissa.
Erityisenä painopisteenä on nuorten hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisen yhteistyön
avulla.
Aineistoa kerätään toteuttamalla vuosina 2021 ja 2023 Nuorisotyöstä Suomessa -kysely
yhteistyössä Kanuuna-verkoston kanssa ja hyödyntämällä samoina vuosina Terveyden ja
hyvinvointilaitoksen keräämiä Kouluterveyskyselyn aineistoja. Lisäksi toteutetaan
nuorisotyöntekijöiden, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan ja nuorten haastatteluja sekä
mahdollisesti muita kyselyitä.
Nuorisotyöstä Suomessa -kysely levitetään Kanuuna-verkoston kautta nuorisotyöstä vastaaville
henkilöille kunnissa. Vastaajat kyselyyn valikoituvat sen mukaan, vastaako kyselyyn viestin
vastaanottaja vai delegoiko hän vastaamisen jollekin toiselle tai toisille henkilöille.
Tutkimushankkeessa tunnistetaan tiettyjä kuntia, joissa on erilaisia hyviä käytäntöjä, tapoja
toteuttaa nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavaan nuorisotyöhön. Näistä kunnista
kutsutaan yksilö- ja ryhmähaastatteluihin nuorisotyöntekijöitä, koulujen ja oppilaitosten
henkilökuntaa ja nuoria. Haastatteluun kutsumista varten kerätään potentiaalisten
haastateltavien nimet ja yhteystiedot. Haastattelusta kieltäytyneiden tiedot hävitetään
mahdollisimman pian kieltäytymisen jälkeen ja haastateltavien henkilöiden nimi ja yhteystiedot
säilytetään yhteydenpitoa varten.
Haastateltavilta kerätään lisäksi tietoa koulusta ja/tai oppilaitoksesta ja mahdollisista muista
nuorisotyöhön liittyvistä paikoista sekä haastateltavien työtehtävästä, koulutuksesta ja
työkokemuksesta. Lisäksi nuorten osalta kerätään tietoa iästä, sukupuolesta, äidinkielestä, ja
koulusta / oppilaitoksesta sekä siitä, kauanko nuoria on käynyt ao. koulua / oppilaitosta sekä
mahdollisista muista nuorisotyöhön liittyvistä paikoista, nuorten harrastuksista ja muista vapaaajan aktiviteeteistä.
Kaikilta kyselyyn ja haastatteluihin vastaajilta pyydetään suostumus. Suostumuksensa
haastatteluihin antaneiden, alle 15-vuotiaiden nuorten vanhemmille annetaan mahdollisuus
kieltää nuoren osallistuminen haastatteluihin.

4. Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät
Rekisteriin tallennetaan niiden aikuisten ja nuorten nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero tai
sähköposti), jotka ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita tulemaan
tutkimushaastatteluun.
Niiltä aikuisilta, jotka suostuvat tutkimushaastatteluihin, rekisteriin tallennetaan nimi ja
yhteystiedot sekä tietoa työtehtävästä ja koulusta ja/tai oppilaitoksesta. Tutkimushaastatteluihin
suostuneilta nuorilta rekisteriin tallennetaan tietoa iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä sekä
koulusta / oppilaitoksesta sekä muista mahdollisista paikoista. Rekisteri ei sisällä erityisiä
henkilötietoja. Hankkeen aikana tehdään mahdollisesti seurantahaastatteluita ja haastateltavia
informoidaan tutkimuksessa toteutetuista julkaisuista käyttäen saatuja yhteystietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Kuvaus rekisterin sisältämien tietojen lähteistä.

Tutkimusta varten suostumuksen antaneet kunnan nuorisotyöstä vastaavat henkilöt,
nuorisotyöntekijät, koulujen ja oppilaitosten henkilökunta ja nuoret sekä
osaamiskeskuksessa mukana olevien yhteistyökumppaneiden työntekijät sekä
tutkimushankkeen työntekijät.

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

Tutkimusrekisterin tietoja voidaan jakaa Nuorisotutkimusseuran sisällä tai yhteistyöhankkeen
kyseessä ollessa hankkeen eri osapuolten määritellyille henkilötietojen käsittelijöille tutkimuksen
näin vaatiessa.
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn
teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla
tai laitteistolla.
Nuorisotutkimusseuran palveluntarjoaja on Tahto Group Oy. Tiedot sijaitsevat Microsoftin
käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatussa Microsoftin pilvipalveluympäristössä Office 365:ssa.
Pilviympäristö on ISO/IEC 27001 sertifioitu. Palvelinkeskukset ovat Microsoftin omia ja niitä
sijaitsee useammassa datakeskuksessa Euroopan Unionin alueelle. Palvelinkeskukset, joita
Suomen asiakkaan käyttävät sijaitsevat Suomessa, Irlannissa, Alankomaissa ja Itävallassa.

7. 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.

8. Aineiston- ja/tai rekisterinsuojauksen periaatteet
☒ Aineiston tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tunnistetietojen käsittely
☒ Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa (anonymisointi).
☒ Aineisto analysoidaan yhdistettävissä olevin tunnistetiedoin (pseudonymisointi).
☐ Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska tietojen yhdistäminen edellyttää
täydellisiä henkilötietoja (esim. henkilötunnus).

Sähköinen aineisto
☒ Tutkimushankkeessa on sähköisiä aineistoja.
Kuvaus sähköisen aineiston suojauksesta.

☒ Käyttäjätunnus

☒ Salasana

☒ Käytön rekisteröinti (lokitus)

☐ Muu, mikä:
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.

Manuaalinen aineisto
☒ Tutkimushankkeessa on manuaalisia aineistoja.
Kuvaus manuaalisen aineiston suojauksesta.

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

9. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi
☐ Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri hävitetään.
☒ Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri arkistoidaan ☒ ilman tunnistetietoja ☐ tunnistetiedoin.
Arkistoitavan aineiston säilytyspaikka: aineisto arkistoidaan
Nuorisotutkimusseuran arkistoon. Henkilötietoja sisältävät rekisterit hävitetään
hankkeen päätyttyä.

10.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Aineistoa voivat tarvittaessa käsitellä edellä mainittujen tutkijoiden lisäksi rekisterinpitäjän
määrittämät muut Nuorisotutkimusseuran tutkijat ja tutkimusavustajat.
Tutkimuksen päätyttyä haastattelujen litteraatit arkistoidaan Nuorisotutkimusseuran arkistoon.

11.

Henkilötietojen säilytysaika

Nuorisotyöstä Suomessa -kyselyn levittämisen toteuttaa Kanuuna-verkosto mutta aineisto on
alusta asti Nuorisotutkimusseuran tuottama. Henkilötietoina käsitellään tietoja kyselyyn
vastanneiden edustamasta kunnasta ja vastaajien työnimikkeistä. Työnimikkeisiin liittyvät
vastaukset anonymisoidaan käsittelyvaiheessa tiedostaen, että pienimpien kuntien osalta
vastannutta henkilöä voi olla mahdoton suojata täysin. Hankkeen päätyttyä 31.12.2023 aineisto
arkistoidaan.
Haastattelut äänitetään ja puretaan kirjoittamalla tekstiksi. Purkuvaiheessa henkilöiden oikeat
nimet vaihdetaan keksittyihin. Litteroinnin jälkeen haastattelutallenteet tuhotaan. Henkilötietoja
säilytetään enintään 31.12.2023 saakka, ellei myöhemmistä seurantahaastatteluista ei erikseen
olla sovittu.

12.

Rekisteröidyn (ts. tutkimushaastatteluun suostuneen) oikeudet

Tutkimushaastatteluun osallistuvilla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti eräissä tilanteissa
oikeus tarkistaa ja korjata itseä koskevat tiedot ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos näitä
tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia haluaa käyttää, kannattaa olla suoraan
yhteydessä Tomi Kiilakoskeen.
Haastatteluun osallistuvilla on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumus tulee kuitenkin
peruuttaa haastatteluajankohtaa seuraavan kuuden kuukauden aikana.
Haastatteluun osallistuvilla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos he epäilevät, että
heidän henkilötietojaan on käsitelty lainvastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki Postiosoite:
PL 800, 00521 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700 Lisätietoja: https://tietosuoja.fi/onkotietosuojaoikeuksiasi-loukattu
Tutkimukseen osallistuminen ja tietojen luovuttaminen sitä varten on täysin vapaaehtoista.
Tutkittavien henkilötietoja ei luovuteta tai käytetä tutkittavia koskevaan päätöksentekoon tai
profilointiin.
Helsingissä 1.3.2021 / 1.9.2021
Tomi Kiilakoski
Vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura ry
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi, 040 5046432

