Tietosuojaseloste
Kohti nuorten kestävää hyvinvointia Itä-Helsingissä
Break the Fight! Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus (2018–2021)
Laatimispäivä: 30.1.2019

Päivitetty 5.2.2019, 13.3.2019, 3.6.2019, 17.9.2019 ja 1.9.2020

1. Rekisterin perustiedot
Rekisterin nimi: Nuorisotutkimusseuran tutkimusrekisteri/ BTFItaHelsinki-tutkimushankkeen
tutkimusrekisteri
☒ Kertatutkimus

☐ Seurantatutkimus

Tutkimuksen kesto: 1.11.2018-31.10.2021

Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkija: Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija, dosentti
Sofia Laine

Tutkimuksen suorittajat: erikoistutkija Sofia Laine, tutkija Susanna Jurvanen, Helsingin yliopiston
korkeakouluharjoittelijat sekä kenttätyökurssille osallistuvat opiskelijat

☒Kyseessä on yhteistyöhanke.
Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako: Toteuttava taho
Nuorisotutkimusverkosto. Aineiston keruuseen ja osa-aineiston analysointiin osallistuvat myös
Helsingin yliopiston opiskelijat.

2.

Rekisterinpitäjä

Nuorisotutkimusseura ry.
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi
Yhteyshenkilö tutkimusaineistoa koskevissa asioissa: Sofia Laine (sofia.laine@nuorisotutkimus.fi)

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

Nuorten henkilötiedoista kerätään kouluissa ainoastaan nimi, luokka, koulu ja halukkuus osallistua
tutkimukseen. Aikuisten (BTF-ohjaajat, nuorisotyöntekijät) kohdalla kerätään nimi ja yhteystiedot,
myös hankkeen aikana tapahtuvaa seurantatutkimusta varten. Kauppakeskuksessa ja
nuorisotilatoiminnassa nuoret voivat itse omasta tahdostaan ilmoittautua halukkaiksi
tutkimushaastatteluun. Nämä yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero tai sähköposti) tallennetaan
tutkimusrekisteriin mahdollisia haastatteluja ajatellen. Harrastetoiminnan yhteydessä
suostumuksensa haastatteluihin antaneilta alaikäisiltä nuorilta pyydetään erikseen vanhempien
lupa haastatteluiden tekemiseen ennen haastatteluiden toteuttamista (päivitetty 5.9.2019).
Tutkimushankkeessa seurataan ja arvioidaan kehittävän arviointitutkimuksen menetelmin
Helsingin kaupungin rahoittamaa hanketta Break the Fight! Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki,
jossa katutaidetyöpajaprosesseja viedään kouluihin ja nuorisotaloille – ja prosessien
lopputuotoksia esitetään julkisissa tiloissa Itä-Helsingissä. Lisäksi hankkeessa järjestetään nuorille
matalan kynnyksen harrastetoimintaa kauppakeskuksessa ja paikallisissa tapahtumissa (päivitetty
5.9.2019). Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida eri toimintamuotojen vaikuttavuutta ja
saavutettavuutta, erityisesti niiden 5.-, 6.- ja 7.-luokkalaisten nuorten kohdalla, joilla ei ennestään
ole harrastusta.
Hankkeessa toteutetaan tutkimushavainnointia hankkeen eri toiminnoissa. Tutkimukseen
suostuneilta nuorilta pyydetään anonyymejä palautteita (kirjalliset palautelomakkeet),
lomakkeisiin ei tule nuoren nimeä, ainoastaan peitenimi, asuinpaikka ja luokka (kouluprosessissa).

4. Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät
Kouluprosessi: Tutkimusrekisteriin kirjataan minkä nimisiltä oppilailta ja heidän vanhemmiltaan on
saatu tutkimuslupa. Tämä tieto tarvitaan seurantalomakkeiden kohdalla. Itse vastauksia ei voi
yhdistää oppilaan suostumustietoihin, koska vastaukset annetaan peitenimin.
Nuorisotaloilla ja julkisissa tiloissa rekisteriin tallennetaan niiden nuorten nimi ja
yhteystiedot (puhelinnumero tai sähköposti), jotka ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita
tulemaan tutkimushaastatteluun.
Rekisteriin tallennetaan nimet ja yhteystiedot niiltä nuorisotiloissa työskenteleviltä aikuisilta
(nuorisotyöntekijät sekä BTF-ohjaajat), jotka suostuvat tutkimushaastatteluihin. Hankkeen aikana
tehdään mahdollisesti seurantahaastatteluita samojen täysi-ikäisten informanttien kohdalla.
Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja.

5.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kuvaus rekisterin sisältämien tietojen lähteistä.

Tutkimusta varten tutkimuslupalomakkeen allekirjoittaneet nuoret, suostumuksen
allekirjoittaneet huoltajat sekä koulua ja luokkaa koskevien tietojen osalta tutkimuskoulujen
henkilökunta, lisäksi nuorisotalojen ja -tilojen henkilökunta ja hankkeen 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.
Päivitetty 5.9.2019: Nuorisotutkimusseuran palveluntarjoaja on Tahto Group. Tiedot sijaitsevat
Microsoftin pilvipalvelussa Office 365:ssa. 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 pseudonymisoituna
Nuorisotutkimusseuran arkistoon. (päivitetty 3.6.2019)

10. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät (täydennetty
2.10.2019, 1.9.2020)
Helsingin yliopiston opiskelijat kurssilla Folkloristiikan ja kansatieteen kenttätyökurssi (KUKAKA219/KUKA-US210) (KUMA-FO308, KFO264,KUMA-TA304, KUMA-KA304) toteuttavat jokainen yhden
haastattelun eikä opiskelijalla ole pääsyä muuhun osaan aineistoa osana kurssia. Aineistoa voivat
tarvittaessa käsitellä Sofia Laineen, Susanna Jurvasen ja korkeakouluharjoittelijoiden lisäksi
rekisterinpitäjän määrittämät muut Nuorisotutkimusseuran tutkijat ja tutkimusavustajat.
Tutkimuksen päätyttyä haastattelujen litteraatit arkistoidaan Nuorisotutkimusseuran arkistoon.

11. Henkilötietojen säilytysaika (täydennetty 2.10.2019, 1.9.2020)
Haastattelut äänitetään ja puretaan kirjoittamalla tekstiksi. Purkuvaiheessa henkilöiden oikeat nimet
vaihdetaan keksittyihin. Muita henkilöitä, koulua ja luokkaa ei mainita niiden oikeilla nimillä ja
vanhempien ammatit muutetaan epäsuoriksi tunnisteiksi. Litteroinnin jälkeen haastattelutallenteet
tuhotaan. Henkilötietoja säilytetään enintään 31.12.2021 kun hanke päättyy, jos myöhemmistä
seurantahaastatteluista ei erikseen olla sovittu.

12. Rekisteröidyn (ts. tutkimushaastatteluun suostuneen) oikeudet
(täydennetty 2.10.2019)
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 Sofia
Laineeseen.
Haastatteluun osallistuvilla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
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/onko-tietosuojaoikeuksiasi-loukattu
Tutkimukseen osallistuminen ja tietojen luovuttaminen sitä varten on täysin vapaaehtoista.
Tutkittavien henkilötietoja ei luovuteta tai käytetä tutkittavia koskevaan päätöksentekoon tai
profilointiin.

Helsingissä 1.9.2020

Sofia Laine
Dosentti (nuorisotutkimus), erikoistutkija (Nuorisotutkimusverkosto), tanssi-liiketerapeutti
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi, gsm. 050 583 0019

