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TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
12–14 artiklat
Laatimispäivä: 28.11.2021
Tietoa henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa ‘Navigating diversity in Islamic religious education. A
study of home-school collaboration between teachers of Islamic religion and Muslim parents in Finnish
public schools’
Olet osallistumassa Helsingin yliopistossa tehtävään tutkimukseen Navigating diversity in Islamic religious
education. A study of home-school collaboration between teachers of Islamic religion and Muslim parents in
Finnish public schools. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä,
mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan
rekisteröidyn oikeuksista.
Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään
negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen.
Sinulla on oikeus vetäytyä tutkimuksesta koska tahansa ennen kuin tutkimusaineisto on analysoitu. Voit
ilmoittaa tutkimuksesta vetäytymisestä sähköpostitse tutkimuksen vastuulliselle tutkijalle.
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Helsingin yliopisto, Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto
2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija
Niina Putkonen
Kasvatustieteellinen tiedekunta
PL 9 (Siltavuorenpenger 5A), 00014 Helsingin yliopisto
+358 50 475 7818
niina.putkonen(at)helsinki.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja(at)helsinki.fi.
4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tämä tutkimus on osa väitöskirjatutkimusta, joka tarkastelee sitä, millä tavoin islamin moninaisuus ilmenee
peruskoulun islamin uskonnon opetuksessa sekä kodin ja koulun yhteistyössä. Väitöskirja koostuu
tieteellisistä artikkeleista, jotka käsittelevät ilmiötä islamin uskonnon opettajien ja huoltajien näkökulmista.
Tämä tutkimus tarkastelee huoltajien kokemuksia koulun islamin opetuksesta. Vastaajaa pyydetään
kirjoittamaan tutkijalle kirje ja kertomaan kokemuksistaan. Lisäksi häneltä kysytään taustakysymyksiä.
Tutkimukseen voi osallistua suomeksi, arabiaksi, somaliksi, persiaksi (farsi) ja englanniksi. Tutkimus
toteutetaan verkossa syksyllä 2021. Kerättyä aineistoa voidaan käyttää väitöskirjan jälkeisiin tutkimuksiin.
5. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää
Tutkimuksessa käsitellään seuraavia henkilötietoja: sukupuoli, ikä, uskonto tai muu katsomus, kieli,
syntymämaa. Tutkimukseen vastataan nimettömänä. Vastaaja voi myös jättää yhteystietonsa, jos hän
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haluaa tarvittaessa osallistua tutkimushaastatteluun. Vain tutkimuksen vastuullinen tutkija Niina Putkonen
näkee yhteystiedot, ja ne säilytetään tutkimuksen analyysivaiheessa erillään tutkimusaineistosta.
6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään
Tutkimusaineisto kerätään sähköisellä lomakkeella REDCap-ohjelmistolla.
7. Arkaluonteiset henkilötiedot
Tutkimuksessa käsitellään seuraavia tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä
(eli arkaluonteisia henkilötietoja): Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus.
Arkaluontoisten tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan j alakohtaan (käsittely
on tarpeen tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten) sekä tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 7 kohtaan.
8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella
perusteella: Yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain
4 §:n 3 kohta).
9. Tietojen vastaanottajat
Tutkimusaineisto kerätään sähköisellä lomakkeella REDCap-ohjelmistolla. Tutkimusaineiston näkevät
tutkijat ja ne, jotka kääntävät aineiston. Väitöskirjan tutkimusartikkelit kirjoitetaan yhteistyössä jatkoopintojen ohjaajien kanssa.
10. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automatisoitu päätöksenteko
Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin.
12. Henkilötietojen suojaus
Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä
tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja. Aineistosta poistetaan suorat tunnistetiedot ennen
aineiston analyysia.
13. Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa
Väitöskirjatutkimus 2021–2024.
14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten tietosuojaasetuksen vaatimusten mukaisesti.
15. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen
Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:
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saada pääsy tietoihin
oikaista tietoja
poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
rajoittaa tietojen käsittelyä
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
vastustaa tietojen käsittelyä
olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa
esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.
Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta:
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä pysty
tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn
rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna tunnistamisen
mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla).
Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen
silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai
vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista.
Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

