Tietosuojaseloste
1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

CRITICAL: Arvioin tutkimus lasten ja nuorten krii sestä lukutaidosta (kertatutkimus)
Tutkimuksen kesto: 1.10.2021-31.12.2022
Henkilö etojen käsi elyaika: Kunnes CRITICAL-hankkeen (Suomen Akatemia No. 335625)
2. rahoituskausi pää yy 30.9.2026.
2. Rekisterinpitäjä

Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen
korkeakoulusää öön, jolloin rekisterinpitäjä on Tampereen korkeakoulusää ö.
Tampereen korkeakoulusää ö sr
33014 Tampereen yliopisto, Kalevan e 4, 33100 Tampere
Y-tunnus 2844561-8
3. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Akatemiatutkija Carita Kiili
Keskustakampus Virta, Åkerlundinkatu 5, 33100 Tampere
carita.kiili@tuni.ﬁ
puh. 050-3182470
4. Tietosuojavastaavan yhteys edot

dpo@tuni.ﬁ
5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja

Akatemiatutkija Carita Kiili (kts. kohta 3)
6. Tutkimuksen suori ajat

Tutkija Elina Hämäläinen, elina.k.hamalainen@jyu.ﬁ
Akatemiatutkija Carita Kiili, carita.kiili@tuni.ﬁ
Tutkimuksen suori ajat voivat käsitellä tutkimussuostumuksia, laskea tutki avien iän
tutkimuksen alkaessa, koodata henkilö edot (sukupuoli, ko kieli, koulu, ryhmä ja
huoltajien koulutustausta) lasto-ohjelmaan.
7. Tutkimusrekisterin etosisältö

Nimi, syntymäaika, sukupuoli, ko kieli (suomi / suomi ja muu kieli / muu kieli kuin
suomi), koulu, ryhmä, huoltajien koulutustausta.
8. Henkilö etojen etolähteet

Tutki avilta
9. Henkilö etojen käsi elyn tarkoitus

Henkilö etoja käsi elyn tarkoitus on eteellinen tutkimus. Tutkimuksessa selvitetään
eri-ikäisten oppilaiden (4. luokka, 6. luokka, 8. luokka sekä lukion tai
amma oppilaitoksen aloi aneet opiskelijat) krii sen lukemisen taitoja sekä siihen
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yhteydessä olevia tekijöitä (lukusujuvuus, minäpystyvyys, aikaisempi eto ja käsitykset
lukutehtävän aiheesta).
Opiskelijoiden tekemissä paperitehtävissä (lukusujuvuustehtäviä) on tehtävätunniste,
jolla opiskelijat kirjautuvat myös digitaalisiin krii sen lukemisen tehtäviin. Opiskelija saa
kirjekuoren, jossa on tehtävätunniste suostumuslomakkeen yhteydessä. Hän palau aa
suostumuslomakkeen suljetussa kirjekuoressa ope ajalle. Kun tutkijat ovat saaneet
lomakkeet, he tekevät listan niistä tehtävätunnuksista, joihin lii yy tutkimussuostumus.
Tämän jälkeen tutkijat määri ävät niille opiskelijoille, joilla on suostumus, erillisen
tutkimustunnisteen, jota käytetään aineiston kirjaamisessa lasto-ohjelmiin.
Tehtävätunniste ja tutkimustunniste kirjataan erilliseen taulukkoon. Taulukkoa käytetään
apuna, kun tehtävien edot syötetään lasto-ohjelmaan. Tehtävätunnisteen ja
tutkimustunnisteen yhdistävää taulukkoa säilytetään Tampereen yliopiston suojatulla
palvelimella.
Suostumuslomakkeita säilytetään Tampereen yliopistossa lukitussa työhuoneessa
olevassa lukitussa kaapissa, jonne on pääsy vain suori avilla tutkijoilla.
Suostumuslomakkeet hävitetään viimeistään hankkeen pää yessä (30.9.2026) viemällä
ne yliopiston loissa olevaan jäteas aan, joka on tarkoite u etosuojatuille
dokumenteille.
Henkilön nimeä käytetään, jo a ope ajille voidaan antaa palaute a opiskelijoiden
suoriutumisesta tehtävissä, jotka ovat opetussuunnitelman mukaisia. Palaute annetaan
kaikista opiskelijoista, minkä jälkeen niiden opiskelijoiden, joilla ei ole suostumusta,
tehtävien vastaukset tuhotaan.
Opiskelijoiden syntymäaikaa, sukupuolta ja ko kieltä kysytään, sillä useat
korkeatasoiset eteelliset julkaisut edelly ävät osallistujien keski-iän, kielitaustan ja
sukupuolijakauman raportoin a. Syntymäaika etoja käytetään ainoastaan keski-iän
laskemiseen. Opiskelijoiden syntymäajan käsi elyssä toimitaan seuraavas : Opiskelijan
tunniste, syntymäaika ja ensimmäisen tehtävän teon päivämäärä kootaan väliaikaiseen
laskentataulukkoon. Tämän taulukon avulla lasketaan ikä tutkimuksen alkaessa.
Varsinaiseen data edostoon ei kirjata syntymäaikaa eikä tutkimuksen aloituspäivää,
jolloin opiskelija ei ole enää iden ﬁoitavissa ikänsä perusteella. Väliaikainen taulukko
tuhotaan, kun ikä edot on siirre y varsinaiseen data edostoon.
Tutkimuksen lastollisissa analyyseissä kontrolloidaan koulu, ryhmä ja huoltajien
koulutustausta, jo a voidaan sulkea pois niiden merkitys, kun tarkastellaan tutki avien
ikätason, minäpystyvyyden, lukusujuvuuden ja aikaisempien etojen ja käsitysten
yhtey ä krii seen lukutaitoon.
Tutkimusprojek ssa työskentelevät henkilöt, jotka käsi elevät henkilö etoja, sitoutuvat
allekirjoituksellaan nouda amaan hyviä eteellisiä käytänteitä. Kaikki henkilö etojen
käsi ely tapahtuu yliopiston loissa vastuullisen tutkijan valvonnassa.
10. Henkilö etojen käsi elyn oikeusperuste

Henkilö etojen käsi elyn oikeusperuste: EU:n yleinen etosuoja-asetus, ar kla 6 kohta
1 sekä etosuojalaki 4 §:
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Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käy ö
o
eteellinen tutkimus
11. Arkaluonteiset henkilö edot

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilö etoja
12. Henkilö etojen siirto tai luovu aminen ulkopuolisille

Henkilö etoja sisältäviä aineistoja ei luovuteta muille tahoille. Tutkimushankkeen muut
tutkijat tai hankkeen kansainväliset yhteistyökumppanit voivat käsitellä vain
anonymisoitua, numeerista aineistoa.
13. Rekisterin suojauksen periaa eet

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:
Aineisto säilytetään lukitussa lassa ja lukitussa kaapissa.
Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. etojärjestelmät ja lai eet):
Digitaalinen aineisto suojataan käy äjätunnuksella, salasanalla ja kaksivaiheisella
käy äjän tunnistuksella (MFA).
Suorien tunniste etojen käsi ely:
Suorat tunniste edot poistetaan analysoin vaiheessa
Tietojen suojaus etojen siirroissa:
Ope ajille lähetetään palaute opiskelijoiden suoriutumisesta lukutehtävissä. Ope aja voi
hyödyntää saamaansa etoa opetuksensa suunni elussa. Palau eessa käytetään vain
opiskelijoiden etunimiä (jos kaksi samannimistä lisätään sukunimen ensimmäinen kirjain).
Palaute lähetetään sähköpos lla, jossa käytetään Oﬃce 365 -palvelun sähköpos n
salausta.
14. Henkilö etojen käsi ely tutkimuksen pää ymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunniste etoja. Tutkimuksen
pääty yä anonymisoitu aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon.
15. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoi aminen

Rekisteröidyllä on, ellei etosuojalainsäädännöstä muuta johdu:
Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilö etoihin)
o Rekisteröidyllä on oikeus etää, käsitelläänkö hänen henkilö etojaan vai ei, ja mitä
henkilö etoja hänestä on tallenne u
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Oikeus etojen oikaisemiseen
o

Rekisteröidyllä on oikeus vaa a, e ä häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai
puu eelliset henkilö edot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta
viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaa a, e ä tarpee omat henkilö edot
poistetaan.

-

Oikeus etojen poistamiseen

-

Oikeus käsi elyn rajoi amiseen

-

Vastustamisoikeus

-

Oikeus siirtää edot järjestelmästä toiseen

-

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

o

o

o

o

o

Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilö etonsa kokonaan
poiste ua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

Rekisteröidyllä on etyissä lanteissa oikeus pyytää henkilö etojensa käsi elyn
rajoi amista siksi aikaa, kunnes hänen etonsa on asianmukaises tarkiste u ja
korja u tai täydenne y.

Henkilöllä on etyissä lanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen lanteeseensa
perustuen milloin tahansa vastustaa henkilö etojensa käsi elyä.

Rekisteröidyllä on etyissä lanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilö edot,
jotka hän on toimi anut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleises käytetyssä ja
koneellises lue avassa muodossa, ja oikeus siirtää edot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityises vakinaisen asuin- tai työpaikkansa
sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, e ä henkilö etojen
käsi elyssä rikotaan EU:n yleistä etosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä
on lisäksi oikeus käy ää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita
oikeussuojakeinoja.

Yhteys edot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyn osoite: Ratapihan e 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Pos osoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköpos : etosuoja@om.ﬁ
Rekisteröidyn oikeuksien käy ämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan
rekisterinpitäjän etopyyntöprosessia.
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