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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 
 
TIETOSUOJAILMOITUS TUTKIMUKSESTA TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE 
24.01.2019  

Tämä tietosuojailmoitus koskee kyselytutkimusta, jossa selvitetään lukiolaisten 
käsityksiä demokratiakasvatuksesta sekä osallisuudestaan lukioissa ja 
yhteiskunnassa. Kyselytutkimus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittamaa hanketta, jossa kehitetään oppiainerajat ylittävää opetusta sekä 
demokratiakasvatusta lukiossa. Hanke toteutetaan Åbo Akademin sekä 
Jyväskylän yliopiston välisessä yhteistyössä. Näiden lisäksi Suomen Lukiolaisten 
liitto on osallistunut kyselytutkimuksen tekemiseen. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkittavan ole pakko 
toimittaa mitään tietoja, tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää. 

 

1. TUTKIMUKSEN NIMI, LUONNE JA KESTO 

Ämnesövergripande pedagogik i det nya gymnasiets verkasmhetskultur 
(Oppiainerajat ylittävä pedagogiikka ja toimintakulttuuri uudessa lukiossa, 
Integrated Subject and Democratic Education) -tutkimushanke (2018-2021) on 
jatkoa aiemmin Åbo Akademi Vasassa toteutetulle oppiainerajat ylittävän 
pedagogiikan kehittämishankkeelle (HELIUM 2015-2018). Hankkeessa tutkitaan 
ja kehitetään oppiainerajat ylittävää pedagogiikkaa sekä demokratiakasvatusta 
lukioissa.  

Tämä tietosuojailmoitus koskee edellä mainitun hankeen osahanketta, jossa 
kartoitetaan suomalaisten lukiolaisten käsityksiä lukioissa tarjottavasta 
demokratiakasvatuksesta sekä osallisuudesta lukioissa. Kartoitus toteutetaan 
kyselytutkimuksena kevätlukukauden 2019 aikana. Åbo Akademin ja Jyväskylän 
yliopiston lisäksi osahankkeen toteuttamiseen osallistuu Suomen Lukiolaisten 
Liitto.  

Tutkimuksen tuloksia tullaan esittelemään tulevina vuosina tieteellisissä 
konferensseissa, seminaareissa ja muissa vastaavissa tilanteissa sekä julkaistaan 
opinnäytetöissä, tutkimusraporteissa ja tieteellisissä julkaisuissa. Lisäksi 
tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään opettajankoulutuksen ja 
lukiokoulutuksen kehittämisessä sekä lukiolaisten edunvalvonnassa. 

2. MIHIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU 



2 
 

 

 

Seminaarinkatu 15 
PO BOX 35, FI-40014 Jyväskylä,  

Finland 
 

FOR JYU. SINCE 1863. 
JYU.FI 

 

Tel +358 14 260 1211 
Business ID: 0245894-7 

VAT number: FI02458947 
 
 

 

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tieteellisen 
tutkimuksen toteuttamiseksi tietosuojalain 4 § 3-kohdan mukaisesti. 

 
Erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään tieteellistä tutkimusta varten 
tietosuojalain 6 §:n 7-kohdan mukaisesti. 
 

3. TUTKIMUKSESTA VASTAAVAT TAHOT 

Tutkimuksesta vastaavat tahot ovat Åbo Akademi Vasa sekä Jyväskylän 
yliopiston Opettajankoulutuslaitos. Lisäksi tutkimukseen osallistuu Suomen 
Lukiolaisten Liitto. Yhteystiedot: Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 
40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 0245894-7. 
Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja@jyu.fi, puh. 040 805 3297. 
Kaikki edellä mainitut tahot vastaavat aineiston keräämisestä, suojaamisesta, 
hävittämisestä tai arkistoinnista tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tahojen 
kesken on tehty sopimus yhteisrekisterinpitäjyydestä. 

Tutkimuksen vastuullinen johtaja:  

Matti Rautiainen, 040 8053368, matti.a.rautiainen@jyu.fi, Ruusupuisto, Alvar 
Aallonkatu 9, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO.  

Yhteyshenkilö(t):  

Mikko Hiljanen, 040-8054805, mikko.hiljanen@jyu.fi, Ruusupuisto, Alvar 
Aallonkatu 9, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO.   

Tutkimuksen suorittajat:  
Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat sopimussuhteessa Jyväskylän 
yliopistoon tai Åbo Akademiin tai ovat perus- tai jatkotutkinto-opiskelijoita 
näissä yliopistoissa. Suomen Lukiolaisten Liitossa henkilötietoja käsittelevät 
henkilöt ovat sopimussuhteessa liittoon ja/tai vastaavat liiton 
tutkimustoiminnasta. Lisätietoja henkilöistä saa tutkimuksen johtajalta.  

 
Henkilötietojen luovuttaminen:  

Tutkimuksen tietoja voidaan luovuttaa tutkimuksen suorittajatahojen välillä 
(Åbo Akademi, Jyväskylän yliopisto sekä Suomen Lukiolaisten Liitto). Kaikkia 
osapuolia sitoo salassapitovelvollisuus.  Tiedot luovutetaan ilman sellaisia 
tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tunnistaa. Pseudonymisoinnista vastaa 
Jyväskylän yliopisto. 

mailto:tietosuoja@jyu.fi
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4. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista demokratiakasvatusta 
suomalaiset lukiot tarjoavat ja miten lukiolaisten käsittävät 
demokratiakasvatuksen sekä omat mahdollisuutensa toimia lukion 
toimintakulttuurissa demokraattisen elämäntavan mukaisesti. Lisäksi on 
tarkoitus selvittää opiskelijoiden osallisuutta sekä heidän käsityksiään 
osallisuudesta sekä yhteiskunnassa että lukiossa. Myös lukiolaisten 
yhteiskunnalliset tiedot ja taidot tulee tarkastelluksi. 

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt ovat 16-19-vuotiaita suomalaisia lukiolaisia.  
Tiedonkeruu suoritetaan sähköisen kyselytutkimuksen avulla (Webropol). 
Kyselytutkimus levitetään lukiolaille Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenrekisterin 
avulla. Ruotsinkielisille lukiolaisille kysely jaellaan Finlands Svenska 
Skolundomsförbundin (FSS rf) avustamana.  Kyselyyn odotetaan vastaavan 
usean sadan lukiolaisen. 

Tutkimuksessa käsitellään osallistujien henkilötietoja pääsääntöisesti 
taustamuuttujina. Osallistujan paikkakuntaa ja lukion nimeä kysytään, jotta 
tutkittavan ilmiön alueellista ilmenemistä voidaan tutkia. Osallistujan ikää 
(vuosikurssia), äidinkieltä (syntyperä) ja sukupuolta kysytään, jotta voidaan 
tarkastella miten nämä muuttujat vaikuttavat osallistujan kokemuksiin 
osallistumismahdollisuuksista. Aiemmissa tutkimuksissa (esim. ICCS 2016) 
perhetausta (vanhempien ammatti, koulutustaso, sosioekonominen asema yms.) 
on havaittu vaikuttavan koululaisten käsityksiin poliittisesta osallistumisesta, ja 
siksi näitä kysytään myös tässä tutkimuksessa.  Lisäksi osallistujilta kysytään 
peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa, yhteiskunnallista aktiivisuudesta 
sekä poliittista suuntautumisesta, uskonnollisesta tai filosofisesta 
vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai kuulumisesta 
vähemmistöryhmiin.  Nämä kysymykset koskettavat niin sanottuja erityisiä 
henkilötietoryhmiä ja niitä kysytään, jotta voidaan tarkastella näiden tekijöiden, 
osallistujan tietotaidon sekä henkilökohtaisen kiinnostuksen ja aktiivisuuden 
vaikutuksia tutkittavaan ilmiöön. 

Henkilötiedot kerätään osana kyselytutkimusta ja ne tullaan analysoimaan 
erilaisin analyysityökaluin (esim. SPSS). Pääasiassa tiedot ovat Excel (tai 
vastaava) -taulukkomuodossa sekä tekstitiedostoina. 

5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ  

Tutkimus toteutetaan kaksikielisenä kyselytutkimuksena, joka lähetetään 
sähköisessä muodossa Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenrekisterin mukaisille 
suomenkielisille lukiolaisille. Ruotsinkielisille lukiolaisille kysely lähetetään 
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Finlands Svenska Skolundomsförbundin (FSS rf) avustamana. Kyselyyn 
vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Ohjelma (Webropol), jolla tutkimus 
tehdään, antaa osallistujille tunnistekoodit (numerosarja) ja osallistujiin 
viitataan ainoastaan tunnistekoodeilla. Tutkijat voivat yhdistää vastaukset 
osallistujien henkilötietoihin tunnistekoodiavaimen avulla. Aineisto 
analysoidaan erilaisin kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Kyselyn 
tuloksia tullaan käyttämään tieteellisessä tutkimuksessa sekä 
opettajakoulutuksen kehittämisessä. 

 

6. TUTKIMUKSEN MAHDOLLISET HYÖDYT JA HAITAT TUTKITTAVILLE 

Tutkimus tuottaa tietoa suomalaislukiolaisten käsityksistä demokratiasta, 
osallisuudesta lukiossa sekä yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisista tiedoista sekä 
taidoista. Tutkimus tuottaa myös tietoa demokratiakasvatuksesta lukioissa. 
Sellaisenaan tehtävä tutkimus on yhteiskunnallisesti merkittävä. Tutkimukseen 
osallistuminen ei aiheuta haittoja tutkittaville. 

 

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN  

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään 
luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vastaajan 
tietoja ei voida tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimuksista, selvityksistä tai 
julkaisuista.  

Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään seuraavia suojatoimia: 

☒  Tutkimuksella on vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä 

☒ Henkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen 
tutkimussuunnitelmaan  

☒  Henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoitavaksi tai sen tiedot 

muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä 
tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen 
suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi. 

☒ Toimenpiteet, joilla parannetaan henkilötietoja käsittelevän 
henkilöstön osaamista (koulutus, ohjeet) 

☒  Rekisterinpitäjän ja käsittelijän sisäiset toimenpiteet, joilla estetään 
pääsy henkilötietoihin  
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☒  Henkilötietojen pseudonymisointi  

☒  Tietoturvalliset henkilötietojen käsittely-ympäristöt; 

☒  Muut organisatoriset toimenpiteet (kuten koulutus ja sopimukset 
tutkimusavustajien kanssa)  

Suorien tunnistetietojen käsittely 

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa, mutta 
koodiavain säilytetään 

Mikäli vastauksiasi käytetään yksittäisinä esimerkkeinä tutkimustuloksissa ja 
muissa asiakirjoissa, vastaukseen viitataan vain tunnistekoodilla. 
Tunnistekoodiavainta, joka mahdollistaa vastaustesi ja henkilötietojesi 
yhdistämisen tunnistekoodiin, säilytetään tietoturvallisesti, ja se hävitetään 
tutkimuksen päätyttyä tai viimeistään vuonna 2021, kun koko hanke päättyy. 
Tämän jälkeen sinulta kerätyt tiedot arkistoidaan. Ks. tarkemmin 12. 
Henkilötietojen säilyttäminen ja arkistointi.  

Tutkimusaineistoa säilytetään tutkimusaineiston käsittelyä koskevien 
tietoturvakäytänteiden mukaisesti.  

8. SINULTA SUORAAN KERÄTTYJEN HENKILÖTIETOJEN 

YHDISTÄMINEN MUUALTA SAATUIHIN TIETOIHIN 

Henkilötietoja ei yhdistetä muualta saatuihin tietoihin. 

9. TUTKIMUSTULOKSET 

Kyselyn aineistosta valmistuu tieteellisiä julkaisuja, kongressi- ja 
seminaariesityksiä. Lisäksi aineistoa käytetään opettajankoulutuksessa sekä 
lukioiden ja opettajankoulutuslaitosten opetuksen kehittämisessä. Tutkittavat 
saavat tietoa tuloksista seuraamalla hankkeen tiedotusta esimerkiksi hankkeen 
Internet-sivuilla (24.1. käytössä https://idemoproject.home.blog/om-
projektet/) tai sosiaalisen median kanavissa.  

10. TUTKIMUKSEN KUSTANNUKSET JA TALOUDELLISET SELVITYKSET 

Tutkimukseen osallistumisesta ei aiheudu tutkittavalle kustannuksia. 
Tutkimuksen rahoituksesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

https://idemoproject.home.blog/om-projektet/
https://idemoproject.home.blog/om-projektet/
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11. TUTKITTAVAN OIKEUDET JA NIISTÄ POIKKEAMINEN 

Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli 
tutkittava katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu 
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi). 
Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-
oikeudet 

Tietoja voidaan keräämis- ja analysointivaiheessa korjata ja poistaa, mutta koska 
aineiston arkistoinnin yhteydessä tuhotaan tunnistamiseen käytetty koodiavain, 
ei tietojen tarkastaminen, oikaiseminen tai tietojen poistaminen ole tämän 
jälkeen mahdollista. 

12. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA ARKISTOINTI  

Rekisteriä säilytetään, kunnes tutkimus on päättynyt (vuosi 2021). Tämän 
jälkeen sinusta kerätty tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja 
Jyväskylän yliopistoon. 

13. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN 

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä 
yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat 
pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 35 
(C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. 
Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), 
huone C 140. 

 

http://www.tietosuoja.fi/

