
     TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
27.3.2018 

 
 
1a 
Tutkimus- 
rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Helsingin yliopisto/ Yliopistopedagogiikan keskus HYPE 
Osoite 

Siltavuorenpenger 1 A (PL 9), 00014 Helsingin yliopisto 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

02941 911 (vaihde) 
1b 
Yhteistyö- 
hankkeena 
tehtävän tut- 
kimuksen 
osapuolet ja 
vastuunjako 
 

Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, Hämeen 
ammattikorkeakoulu  
 
Päävastuu tutkimuksen koordinoinnista ja toteuttamisesta on Helsingin yliopistolla. Tutkimuksessa 
käytettävä kysely kehitetään yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Älysormusten käyttämiseen 
liittyen tehdään yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Aineistonkeruu toteutetaan Helsingin 
yliopistossa, Turun yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Hämeen 
ammattikorkeakoulussa. Helsingin yliopisto vastaa rekisteritietojen säilyttämisestä. 

1c 
Tutkimuksen 
vastuullinen 
johtaja tai 
siitä vastaava 
ryhmä 
 

Anna Parpala 
 
Sähköposti: anna.parpala@helsinki.fi 
Puh. 050-5907594 
  

1d 
Tutkimuksen 
suorittajat 
 

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja 

Anna Parpala, Liisa Postareff, Mari Murtonen, Telle Hailikari, Viivi Virtanen, Julius Ylänne, Milla 
Räisänen, Anni Laine, Siru Myllykoski-Laine, Petri Nokelainen, Susanna Hartikainen 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Anna Parpala 
Osoite 

Siltavuorenpenger 1 A (PL 9), 00014 Helsingin yliopisto 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

050-5907594 
3 
Tutkimus- 
rekisteri 

Rekisterin nimi 

HowUTeach 
☐ kertatutkimus ☒ seurantatutkimus 
Tutkimuksen kesto 

HowUTeach-hanke alkanut v. 2017. Tutkimuksen kesto v. 2022 asti, kunnes hankkeessa tehtävä 
väitöskirja on valmis.  

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Tutkimusrekisteri ei sisällä henkilötietoja. Jokaiselle vastaajalle tehdään uusi tunniste. 
Rekisterin käyttäjä ei voi tunnistaa vastaajaa tunnisteen perusteella.    
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5 
Rekisterin 
tietosisältö 

1. HowUTeach-kyselyaineisto 
• Lähestymistavat opetukseen 
• Kokemukset työympäristöstä ja yhteisöllisyys 
• Opetuksen ja tutkimuksen välinen yhteys 
• Pystyvyysuskomukset  
• Hyvinvointi (stressi, uupumus, ahdistus, palautuminen) 
• Taustatiedot (sukupuoli, ikä, koulutus, asema yliopistolla, työsuhteen vakinaisuus, työn sisältö, 
  opetuskokemus, yliopistopedagoginen koulutus ja muu pedagoginen koulutus) 
• Sähköpostiosoite (mikäli osallistuja haluaa osallistua älysormustutkimukseen ja haastatteluun) 
 
2. Älysormusaineisto  
• Vireystilan mittaus ennen opetustilannetta ja opetustilanteen jälkeen 
 
3. Learning tracker -aineisto (puhelinsovellus)  
• Kysymykset hyvinvoinnista ennen opetustilannetta ja opetustilanteen jälkeen 
 
4. Haastatteluaineisto 
• Opetukselliset lähestymistavat 
• Työympäristön ja työyhteisön tuki 
• Pystyvyysuskomukset 
• Hyvinvointi 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 
 
 

Rekisteriin tallennettavat tiedot perustuvat rekisteröidyn suostumukseen. Tietolähteinä toimivat 
HowUTeach-kysely, älysormusaineisto, puhelinsovelluksella kerättävä aineisto ja 
opettajahaastattelut. 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 
 
 
 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

☒ Tiedot ovat salassapidettäviä. 
Manuaalinen aineisto: Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Paperiset 
kyselylomakkeet säilytetään lukitussa tilassa.  
ATK:lla käsiteltävät tiedot: 
☒ käyttäjätunnus ☒ salasana ☐ käytön rekisteröinti ☐ kulun valvonta 
☐ muu, mikä: ATK:lle tallennetut tiedot säilytetään yliopiston tallentimella siten, että tietoihin 
pääsevät käsiksi käyttäjätunnuksella ja salasanalla vain tutkimuksen suorittajat. Rekisterin tietojen 
käsittelyssä huolehditaan siitä, ettei tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti säilyy koko tutkimuksen 
ajan. 
☒ Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 
       Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle  

☐ Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska           
 
 
 
 

10 
Tutkimusai- 
neiston hävit- 
täminen tai 
arkistointi 

☐ Tutkimusrekisteri hävitetään. 
☒ Tutkimusrekisteri arkistoidaan ☒ ☐ ilman tunnistetietoja  tunnistetiedoin 
Mihin: Tietoja säilytetään tutkimuskäyttöä varten toistaiseksi. Paperiset kyselylomakkeet arkistoidaan 
yliopiston lukittuun tilaan, ATK:lla käsiteltävät tiedot, älysormusaineisto ja litteroidut haastattelut 
arkistoidaan yliopiston tallentimelle, jossa tietoihin pääsevät käsiksi käyttäjätunnuksella ja salasanalla 
vain tutkimuksen suorittajat.  



 


