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TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN  
TIETOSUOJASELOSTE  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus  
artiklat 13 ja 14 

 
Päivämäärä: 1.2.2022 

 

Turun yliopisto 
20014 Turun yliopisto 
Puhelin 029 450 5000 utu.fi 

 

Tiedote tutkittaville koskien projektia Aktiivisten kulkutapojen tuuppaus - koulumatkainter-
ventiot 
 
Olet ottamassa osaa Turun yliopistossa järjestettävään tieteelliseen tutkimukseen. Tämä tietosuo-
jaseloste kuvaa sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuksessa. 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 
Turun yliopisto 
 
Yhteyshenkilö projektia koskevissa asioissa:  
Nimi: Paula Salo 
Osoite: Turun yliopisto, Publicum, Assistentinkatu 7, 20500, Turku 
Puh.: 029 450 3029  
E-mail: paula.salo@utu.fi 
 
 
2. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä 
 
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja empiirisesti testata aktiivisia liikkumismuotoja helpottavia 
tuuppauksia ja arvioida niiden tehokkuutta.  
  
Kyselytutkimuksen otos koostuu 2-6 suomalaisen peruskoulun 3-8-luokkalaisten oppilaista, van-
hemmista ja opettajista. Otos kerätään lähettämällä koulujen kautta Wilma-viestillä tiedote tutki-
muksesta oppilaille, opettajille ja oppilaiden vanhemmille ja aineistoa kerätään kaksi viikkoa tai niin 
kauan, kunnes vastaajia on tarvittava määrä.  
  
Tutkimuksessa kerätään kyselyaineisto, jossa vastaajalta kysytään taustatiedoiksi henkilötietoja, 
jotka ovat: nimi, lapsen nimi, ikä, sukupuoli, koulutus, työtilanne, talouden koko, etäisyys koulusta 
sekä talouden tulot. Nämä tiedot ovat tarpeellisia, jotta tutkimusta tehdessä ymmärrämme vastaa-
jiemme taustamuuttujien suhdetta tutkimuskysymyksiimme. 
 
Keskeytettyjen kyselyiden tietoja ei tallenneta.  
 
3. Tutkimusryhmän vastuullinen yhteyshenkilö  
 
Nimi: Paula Salo  
Osoite: Turun yliopisto, Publicum, Assistentinkatu 7, 20500, Turku 
Puh.: 029 450 3029  
E-mail: paula.salo@utu.fi 
 
 
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot  
 
Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta: dpo@utu.fi.  
 
5. Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn 
 
 
Marianna Melin, projektitutkija, PsM, Turun yliopisto 
Kaisa Vuori, väitöskirjatutkija, FM, Turun yliopisto 
Roosa Vatula, PsK, Turun yliopisto 
Paula Salo, professori, Turun yliopisto 
Jarno Tuominen, erikoistutkija, Turun yliopisto 

mailto:dpo@utu.fi
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Siiri Yrjölä, PsK, Turun yliopisto 
 
 
Aineiston kerääminen tapahtuu osana Ilmastotuuppaus STN-projektia, joka koostuu konsortiosta 
Suomalaisia korkeakouluja (Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto) sekä tutkimuslaitoksia (THL, Pel-
lervon Taloustutkimus, SYKE, Työterveyslaitos). Kyselyn raakadata kerätään ja analysoidaan Tu-
run yliopistossa mainittujen henkilöiden toimesta. Jos seuraa tarve jakaa sitä Ilmastotuuppauksen 
konsortioyhteistyökumppanien kanssa, luovutetaan aineisto anonymisoituna ja luovutuksesta teh-
dään erillinen sopimus.  
 
 
6. Tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen kesto  
 
Tutkimuksen nimi: Aktiivisten kulkutapojen tuuppaus – koulumatkainterventiot 
 
Henkilötietojen käsittelyn ajallinen kesto: Aineistosta tehtävien julkaisujen on tavoitteena valmistua 
vuonna 2022 ja 2023. Aineistoa säilytetään Ilmastotuuppausprojektin aineistonhallintasuunnitelman 
mukaisesti Turun yliopistolla 5-vuotta ilmastotuuppausprojektin päättymisen jälkeen, jatkorahoitus-
kaudesta riippuen vuosille 2028-2031 asti.  
 
7. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste  
 
Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa mainitun, käsittelyperus-
teen nojalla:  
 
☐ rekisteröidyn suostumus; 
☐ käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi; 
☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen; 
☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi; 
☒ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuulu-
van julkisen vallan käyttämiseksi: 
 ☒  tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten; 
 ☐  tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten; 
☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu. 
 
8. Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet 
 
Aineisto tutkimukseen kerätään Turun yliopiston palvelimilla toimivalla Webropol-järjestelmällä to-
teutetulla kyselylomakkeella. Turun yliopiston tutkijat voivat myös kerätä aineistoa paperisilla kyse-
lylomakkeilla koululuokissa. Täten aineisto kerätään suoraan Turun yliopiston tietojärjestelmään il-
man välikäsiä.  
 
Henkilötiedot, joita tutkimuksessa kerätään ja käsitellään ovat nimi, lapsen nimi, ikä, sukupuoli, kou-
lutus, työtilanne, talouden koko sekä talouden tulot, lapsen koulu. Tutkimuksen tulokset julkaistaan 
ryhmätason tietoina, jolloin yksittäisiä vastaajia ei pysty tuloksista erottamaan. 
 
Kerätty aineisto pseudonymisoidaan erikseen määriteltyjen tutkijoiden toimesta ja raakadata säily-
tetään yliopiston palvelimella salasanasuojattuna.  
 
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja säilytetään Turun yliopiston tietoverkossa ja analysoinnin aikana pro-
jektin tutkijoiden tietokoneella. Aineistoa säilytetään ja käsitellään huolellisesti Turun yliopiston tieto-
suojaperiaatteiden mukaisesti.  
 
Anonymisoitu aineisto julkaistaan avoimen tieteen tukemiseksi.  
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9. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät) 
 
Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä. 
 
10.Henkilötietojen keräämisen lähteet 
  
Aineisto tutkimukseen kerätään kyselylomakkeella, johon johtava linkki lähetetään Wilma-viestien 
kautta. Turun yliopiston tutkijat voivat myös kerätä aineistoa paperisen kyselylomakkeen avulla kou-
luluokassa. Kyselyssä kerätään tunnistetiedot, jotta myöhemmin toteutettavan seurantakyselyn vas-
taukset voidaan yhdistää aikaisempiin vastaajiin ja jotta lapsi-vanhempi parit voidaan tunnistaa (ja 
anonymisoida). Aineisto kuitenkin pseudonymisoidaan, ennen analysointivaiheita. Tutkimuksen tu-
lokset  raportoidaan siten, että yksittäisten vastaajien tunnistaminen ei enää ole mahdollista. 
 
11. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille 
 
Henkilötietoja ei siirretä Turun yliopiston/tutkimusryhmän ulkopuolelle. 
 
12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
 
13. Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat suojatoimet 
 
 
Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin. 
 
Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia: 
 
☒ Aineisto on salassa pidettävää. 
☐ Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet: 
☒ IT-järjestelmissä toteutettava henkilötietojen käsittely: 
 Webropol-järjestelmässä aineisto on suojattu salasanalla. 
 Webropol-järjestelmän palvelimet sijaitsevat Turun yliopistolla. 
 
☒ Muu: Aineiston käsittelyn jälkeen aineisto poistetaan aineistoa käsitelleiden omilta tietokoneilta. 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 
 
☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 
☐ Analysoitava aineisto sisältää suorat tunnistetiedot.  
 Perustelut: Aineisto ei sisällä suoria tunnistetietoja. 
 
14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 
Aineiston yhdistämisen jälkeen tunnistetiedollinen raakadata poistetaan. 
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15. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat 
 
Lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista:  
Tietosuojavastaava / Data Protection Officer 
Lakiasiat / Legal Affairs 
Turun yliopisto 
FI-20014 TURUN YLIOPISTO 
 
 
Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat 
 
Tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain nojalla rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä 
tiettyjä poikkeamia, kun henkilötietojen käsittelyperusteena toimii tieteellinen tutkimus ja oikeuksien 
toteuttaminen tekisi käsittelyn tarkoituksen (tässä tapauksessa tieteellisen tutkimuksen) joko mah-
dottomaksi tai aiheuttaisi huomattavaa haittaa käsittelylle. 
  
Tarve tehdä poikkeamia rekisteröityjen oikeuksiin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tämän tieto-
suojaselosteen tutkimuksessa on todennäköisesti tarpeen tehdä poikkeamia seuraaviin rekisteröity-
jen oikeuksiin: 
 
☐ Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15) 
☐ Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16) 
☐ Oikeus tietojen poistamiseen (Artikla 17) 
☐ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18) 
☐ Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20) 
☐ Vastustamisoikeus (Artikla 21) 
 
Perusteet tehtäville poikkeamille sekä tehtävien poikkeamien ulottuvuus:  
 
Rekisterinpitäjän ei ole mahdollista tunnistaa tutkittavia aineistosta, sillä tehtävä tutkimus ei tätä 
edellytä. Koska tutkittavia ei voida aineistosta tunnistaa, oikeutta tietoihin pääsyyn, tietojen oikaise-
miseen, tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen järjestelmästä siirtämiseen tai vas-
tustamiseen ei sovelleta, ellei tutkittava erikseen pysty antamaan tunnistamisen mahdollistavia lisä-
tietoja.  
 
Oikeus valituksen tekemiseen 
 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty so-
veltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti. 
 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi 
 
 


