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Tietoa haastattelutiedonkeruuseen osallistuvalle 
 
Olet osallistumassa Potentiaali-hankkeen tiedonkeruuseen. Aineisto kerätään haastattelemalla opinto- ja 
uraohjaustyötä tekeviä ammattilaisia. Tiedonkeruun päätoteuttaja on Nuorisotutkimusverkosto. Tässä 
selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään osana tiedonkeruuta.  
 
Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään seuraamuksia, jos keskeytät 
osallistumisesi. 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 
 
Nuorisotutkimusseura ry. 
Asemapäällikönkatu 1 
00520 Helsinki 
puh. 020 755 2662 
toimisto@nuorisotutkimus.fi 
 
 

2. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 
Vastaava tutkija Mikko Salasuo 
Nuorisotutkimusverkosto  
mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi  
+358 40 548 5520 
 

 

3. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika 
 
Tutkimuksen nimi: Potentiaali-stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke, haastattelutiedonkeruu 
 

 Kertatutkimus   
 Seurantatutkimus 

 
Tutkimuksen kestoaika: 1.5.2020-31.12.2021. 

 
 

4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
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Potentiaali-hankkeen tavoitteena on kehittää sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen toimintamalleja ja 
työkaluja opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Hankkeen koulutuksia suunnitellaan selvitystyön pohjalta, johon 
lukeutuu opinto- ja uraohjaustyötä tekevien ammattilaisten haastattelut. Haastattelujen tavoitteena on 
selvittää, minkälaisia käsityksiä ja opinto-ohjaajilla, opettajilla ja muuta ohjaustyötä tekevillä on sukupuoli- 
ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta, miten he sitä toteuttavat omassa työssään ja mihin he tarvitsisivat 
tukea.  
 
Haastatteluihin osallistujat tavoitetaan niiden henkilöiden joukosta, jotka ovat ilmoittaneet Potentiaalin 
verkkokyselyssä halukkuudestaan osallistua haastatteluun. Haastattelujen sopimista varten käsitellään 
haastateltavien nimi-, sähköposti- ja puhelinnumerotietoja. Haastattelussa syntynyttä aineistoa ei yhdistetä 
muihin aineistoihin. 
 
Haastatteluissa muodostuu tietoa, joista yksittäisen tutkittavan voi tunnistaa. Haastattelut äänitetään, 
äänitiedostot kirjoitetaan tekstitiedostoksi ja suorat tunnistetiedot poistetaan. Haastattelijaa ja 
haastattelunauhojen litteroijia sitoo salassapitovelvollisuus. Haastatteluissa kerättyä tietoa käytetään 
hankkeen koulutusten ja materiaalien suunnittelussa. Tiedonkeruun tuloksia julkaistaan Potentiaali-
hankkeen verkkosivuilla (www.potentiaalihanke.fi) vuoden 2021 aikana. Tuloksista raportoitaessa 
käytetään ainoastaan aineistoa, josta haastateltavan tunnistetiedot on poistettu. 
 
Tiedonkeruun toteuttajilla on oikeus keräämäänsä aineistoon ja sen hyödyntämiseen Potentiaali-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 sekä fyysistä 
aineistoa lukituissa tiloissa Nuorisotutkimusverkoston toimitiloissa.  
 
Työryhmä noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suosittamia eettisiä käytäntöjä aineistojen 
käytössä ja arkistoinnissa sekä seuraa Nuorisotutkimusverkoston ohjeistuksia aineistonhallinnasta. 
Aineistosta tehdään aineistonhallintasuunnitelma ja sitä käsitellään ja säilytetään huolellisesti, suojatuilla 
tallennusvälineillä. Nuorisotutkimusseuralla on oma GDPR-asetusta noudattava 
aineistonhallintasuunnitelmansa ja asianmukaiset työskentely- ja tallennusvälineet. 

 

5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 
Potentiaali-hanketta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (TUTU). Tutkimus- ja 
arviointiosiosta vastaavat Nuorisotutkimusverkosto (NTV) ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 
sr. Hämeen (HAMK), Jyväskylän (JAMK) ja Oulun (OAMK) ammattikorkeakoulut vastaavat koulutusten 
järjestämisestä.  
 

6. Tutkimuksen vastuullinen johtaja 
 

Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala 
Nuorisotutkimusverkosto 
tommi.hoikkala@nuorisotutkimus.fi 
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+358 40 542 5446 

 
 

7. Tutkimuksen suorittajat 
 
Tiedonkeruun suorittaa NTV:ssä ja TUTU:ssa Potentiaali-hankkeeseen nimetyt tutkijat ja tutkimusavustajat.  
 
Jenni Lahtinen 
Nuorisotutkimusverkosto 
jenni.lahtinen@nuorisotutkimus.fi 
044 416 5395 
 
Sari Miettinen 
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 
sahami@utu.fi  
050 367 8392 
 
Anne Nieminen 
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 
Anne.nieminen@utu.fi 
050 5695816 

 
Aineiston anonymisoinnin jälkeen myös muut Potentiaali-hankkeen toteuttajatahojen organisaatioissa 
hankkeeseen nimetyt tutkijat ja tutkimusavustajat voivat tehdä aineistosta analyyseja. He sitoutuvat 
noudattamaan samoja tietosuojakäytänteitä kuin muutkin tutkijat. Kaikissa analyyseissa turvataan se, ettei 
tutkittavia pystytä tunnistamaan. 

 
 

8. 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: ) 

 

 

9.  Arkaluonteiset henkilötiedot 
 
Haastattelut sisältävät haastateltavien itse antamia tietoja työhistoriasta ja koulutustaustasta. 
Haastateltavat saattavat kertoa seuraavia arkaluotoisia tietoja itsestään: 
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Poliittiset mielipiteet, Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 
Ammattiliiton tai muiden aatteellisten yhdistysten jäsenyys 
Etninen alkuperä, Terveys, Seksuaalisuus, Sukupuoli vähemmistöön kuuluminen 

 
Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen 
erityisehtoon:  

 

 Tutkittavan suostumus 
 

 

10.  Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 
 
Tiedonkeruuaineisto ei sisällä henkilötietoja. Haastateltavien tavoittamiseksi kerätyt yhteystiedot (nimi, 
puhelinnumero, sähköposti) muodostavat oman henkilörekisterinsä. Haastateltavien suostumus 
tutkimukseen osallistumiseksi tallennetaan erilliselle äänitiedostolle. Suostumusnauhoite sisältää 
haastateltavan nimen. Yhteystiedot ja suostumusnauhoitteet hävitetään heti, kun niiden säilyttämiselle ei 
ole enää tutkimuksellista perustetta. Henkilötietoja ei yhdistetä tiedonkeruuaineistoon.  
 

11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
 
Tutkittavilta itseltään. 
 

 

12.  Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
 
Haastattelun ääninauha ja litterointi sijaitsevat litteroinnin suorittavan alihankkijan laitteistolla salasanan 
takana, kunnes haastattelu on purettu ja litterointi luovutettu hankkeen tutkijoille. 
 
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen 
toteuttamisen takia osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. 
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta hankkeen toteuttajatahojen ulkopuolelle.  
 

 

13.  Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Ei siirretä. 

 

 

14.  Automatisoitu päätöksenteko 
 
Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 
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15.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 
Haastatteluissa kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä 
tavalla. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään seuraavia suojatoimia: 
 

- Aineisto muutetaan sellaiseen muotoon, ettei haastateltavat ole niistä tunnistettavissa 
- Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan käyttäjätunnuksella, ja niihin on pääsy vain 

hankkeeseen nimetyillä tutkijoilla. 

- Fyysinen aineisto säilytetään Nuorisotutkimusverkoston lukitussa kaapissa lukitussa tilassa ja 
siihen on pääsy vain asianosaisilla. 

- Tulokset esitetään niin, että tunnistetiedot on poistettu tai anonymisoitu. 

 
16. Henkilötietojen ja tutkimusaineiston käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

 Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri hävitetään. 

 Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri arkistoidaan  ilman tunnistetietoja.  

 
Arkistoitavan aineiston säilytyspaikka: 
 
Niiltä osin kuin haastateltavat antavat suostumuksensa haastatteluaineisto arkistoidaan ilman 
tunnistetietoja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Muilta osin aineisto tuhotaan tutkimuksen 
päätyttyä. Arkistosta aineisto voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön muille tutkijoille tai opinnäytetyön 
tekijöille. 
 
Haastateltavan yhteystiedot säilytetään siltä osin, kuin haastateltava on antanut siihen luvan. Yhteystiedot 
tuhotaan heti, kun niiden säilyttämiseen ei ole enää tutkimuksellista perustetta. 
 

 

17.  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) 
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Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi 
tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista. 
 
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. 
 
 

18.  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 
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