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24.05.2018

1. Tutkimusrekisterinpitäjä

2. Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

Nimi

Turun yliopisto
Osoite

FI-20014 Turku
Tero Järvinen, puh. 029 4503698/ sähköposti tejuja@utu.fi
International Study of City Youth (ISCY) – kansainvälinen tutkimuskonsortio. KV-hankkeen
koordinaatio Victorian yliopistossa Melbournessa (Prof. Stephen Lamb,
Stephen.Lamb@vu. edu.au).
Muut yhteistyökumppanit: Montreal (Kanada), Santa Barbara & Sacramento (USA),
Santiago (Chile), Barcelona (Espanja), Bordeaux (Ranska), Wroclaw (Puola), Ghent
(Belgia), Reykjavik (Islanti), Bergen (Norja).
Hankkeen osapuolet vastaavat oman maansa aineistoista.
Tero Järvinen, apulaisprofessori, kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto

3. Tutkimuksen
vastuullinen
johtaja tai
siitä vastaava
ryhmä
4.Tietosuojavastaavan Turun yliopisto, dpo@utu.fi
yhteystiedot
5. Tutkimuksen
suorittajat

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja

6. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Tero Järvinen, Piia af Ursin, Jenni Tikkanen, Markku Vanttaja.

Tero Järvinen
Osoite

Kasvatustieteiden laitos, TY, Assistentinkatu 5, 20014 Turku, Educarium, huone 384.
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0294503698, tejuja@utu.fi
7. Tutkimusrekisteri

Rekisterin nimi

ISCY-Suomen osatutkimus; seurantatutkimus Turun seudun nuorten koulutuspoluista
kertatutkimus
seurantatutkimus
Tutkimuksen kesto

8. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

9. Henkilötietojen
käsittelyn
oikeusperuste

2014-2021
Seurantatutkimus, joka on aloitettu vuonna 2014 tutkittavien ollessa peruskoulun 9.
luokalla. Tutkimus on osa maailmanlaajuista hanketta, missä tuotetaan kansainvälisesti
vertailtavaa järjestelmä-, oppilaitos- ja yksilötason tietoa nuorten koulunkäynnin ja
oppimisen reunaehdoista. Tutkimuksessa seurataan nuorten koulutuspolkuja ja
työelämään siirtymistä neljässä eri pisteessä, vuosina 2014, 2015, 2017 ja 2018-2019.
Seurantatutkimuksessa on tärkeää, että pystytään yhdistämään samas ta henkilöstä
tutkimuksen eri vaiheissa kerätyt tiedot toisiinsa.
Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1:
X rekisteröidyn suostumus
X Tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

10.Tutkimusaineiston Henkilötietonsa vuonna 2014 jättäneiden tutkittavien:
tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
ID-koodi
Huoltajan etu- ja sukunimi
Huoltajan puhelinnumero
11. Tietolähteet

Tutkittavan suostumuksella saatavat tiedot
(Suomen osatutkimuksen seuranta-aineisto)

12. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Tutkimuksessa kertyvää tietoa voidaan lähettää EU-alueelle tai sen ulkopuolisiin maihin
tutkimusyhteistyöryhmien analysoitavaksi. Tiedot ovat aina koodatussa muodossa siten,
että yksittäistä tutkittavaa ei ole mahdollista tunnistaa. Kaikkia osapuolia sitoo myös
salassapitovelvollisuus. Kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä on olemassa
yhteistyösopimus, missä aineiston käytöstä on sovittu.

13 Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
14.Automatisoitu
päätös
15.Henkilötietojen
suojauksen
periaatteet

Tutkittavalla on oikeus keskeyttää tutkimuksessa ja kieltäytyä tietojensa lähettämisestä
ulkomaille.
Kansainvälinen aineisto ei sisällä henkilötietoja. Henkilötiedot poistetaan Suomen
aineistosta ennen sen mahdollista luovuttamista kansainväliseen yhteistyökäyttöön.
Ei tehdä.
Tiedot ovat salassapidettäviä.
Sähköisistä kyselyistä kertyvä aineisto säilytetään Turun yliopiston verkkolevyllä. Aineiston
suojauksessa noudatetaan hyvää tutkimustapaa ja henkilörekisterilakia.
Aineiston tallennus toteutetaan yksilöityihin koodeihin perustuen niin, ettei yksittäinen
tutkittava ole suoraan tunnistettavissa. Koodin avain on vain tutkimusryhmän vastuullisilla
tutkijoilla (kohta 1d). Atk-järjestelmään pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
käytön rekisteröinti
kulun valvonta
muu, mikä:
Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
Peruste tunnistetietojen

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koskasäilyttämiselle

16. Henkilötietojen
Tutkimusrekisteri hävitetään.
käsittely tutkimuksen
Tutkimusrekisteri arkistoidaan
päättymisen jälkeen Mihin:
17. Rekisteröidyn
oikeudet ja niiden
mahdollinen
rajoittaminen

ilman tunnistetietoja

tunnistetiedoin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15)
Rekisteröidyllä (tutkittavalla) on oikeus tietojensa poistattamiseen (artikla 17)
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

