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Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

Olet osallistumassa Oulun yliopiston tekemään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten
henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et
osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi
tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän
ilmoituksen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi
käsittelyyn.

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Oulun yliopisto
Osoite: PL 8000 90014 Oulun yliopisto (Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa)
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:
Nimi: Tiina Salmijärvi/Kasvatustieteiden tiedekunta/Työhuone: KTK205
Osoite: PL 8000, 90014 OULUN YLIOPISTO
Puhelinnumero: 0294 48 3618
Sähköpostiosoite: tiina.salmijarvi@oulu.fi
Kerttu Saalasti Instituutti/Oulun yliopisto
Nimi: Jouni Hintikka
Osoite: Pajatie 5, 85500 Nivala
Puhelinnumero: 0294 487098

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Mindbusiness on Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jossa kehitetään
uusi toimintamalli edistämään yrittäjyyteen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakouluopinnoissa.
Hankkeen painopisteenä on opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyden herättäminen, yrittäjyyspotentiaalin
tunnistaminen ja yrittäjävalmiuksien kehittäminen. Projektissa on kehitetty ja pilotoitu 15
opintopisteen laajuiset korkeakouluopintoihin soveltuvat varhaisen vaiheen yrittäjyysopinnot vuonna
2018. Syksyllä 2019 toteutetaan jatkokehitetty 5 op:n laajuinen yrittäjyyden alkuvaiheen opintojakso
sekä Oulun ammattikorkeakoulussa että Oulun yliopistossa.
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Hanke tuottaa uutta tutkimustietoa yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen tähtäävien opintojen
merkityksestä korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyshalukkuuteen. Tutkimus selvittää toimintamallin
vaikuttavuutta tarkastelemalla opiskelijoiden mielikuvaa yrittäjyydestä, omasta yrittäjyyspotentiaalista
ja yrittäjyysintentiosta sekä näiden mahdollisesta muutoksesta opintojakson jälkeen. Lisäksi opinnoissa
käytettävien toimintaympäristöjen soveltuvuutta opintojen toteuttamisessa arvioidaan
opiskelijapalautteen kautta. Osallistumisesi tutkimukseen on erittäin tärkeää opintojen kehittämisen
näkökulmasta.
Seurantatietoa kerätään kyselyiden avulla opintojen toteutuksen yhteydessä syksyn 2019 aikana.
Kyselyt jaetaan vuosittain aloittaville ja kurssin lopettaville opiskelijaryhmille. Lisäksi tehdään
tutkimuksen täydentäväksi aineistoksi haastatteluja ja hyödynnetään opiskelijoiden
reflektiopäiväkirjoja. Aineistojen analyysi tulee tapahtumaan vuosina 2019 ja 2020.

Luottamuksellisuus ja nimettömyys
Tässä tutkimuksessa keräämme kysely-, haastattelu- ja reflektointipäiväkirja-aineistoa. Aineistoa
käytetään hankkeessa toteutettavassa tutkimuksessa sekä opiskelijoiden tutkimusperustaisessa
opetuksessa.
Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä aineisto käsitellään Suomen tutkimuseettisen neuvottelukunnan
(TENK) ohjeiden mukaisesti. Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tietosuoja turvataan poistamalla
nimet ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot kaikissa julkaistavassa tutkimusmateriaalissa.
Aineisto käsitellään nimettömästi eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
Kohdassa 1 luetellut organisaatiot toimivat tässä tutkimuksessa yhteisrekisterinpitäjinä, eli ne
määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
Tutkittavat voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien
käyttämiseksi alla olevalle yhteyshenkilölle:
Tiina Salmijärvi/Oulun yliopisto/Kasvatustieteiden tiedekunta
Osoite: PL 8000, 90014 OULUN YLIOPISTO
Puhelinnumero: 0294 48 3618
Sähköpostiosoite: tiina.salmijarvi@oulu.fi
Yhteyshenkilö välittää tarvittaessa pyynnön myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville
organisaatioille.
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Tutkittava voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan suhteessa kuhunkin
rekisterinpitäjään. Tällöin vastaanottaja voi tarvittaessa välittää pyynnön tai vaatimuksen myös muille
yhteisrekisterinpitäjille.

4. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkimuksesta vastaava ryhmä
Nimi: Professori Sanna Järvelä
Osoite: PL 8000, 90014 OULUN YLIOPISTO
Puhelinnumero: 0294 483657
Sähköpostiosoite: sanna.jarvela@oulu.fi

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Oulun yliopiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo@oulu.fi.

6. Tutkimuksen suorittajat
Kasvatustieteiden tiedekunnan Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön tutkijat ja
tutkimusavustajat sekä Kerttu Saalasti Instituutin tutkijat ja tutkimusavustajat.

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika
Tutkimuksen nimi: MindBusiness – korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja -toimijuuden
edistäminen -hanke
Kertatutkimus

Seurantatutkimus

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): Aineisto kerätään syksyn 2019 aikana.
Aineiston analyysi tapahtuu vuoden 2020 aikana.

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella
perusteella:
tutkittavan suostumus
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
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yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö
rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu

9. Arkaluonteiset henkilötiedot
Tässä MindBusiness-tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

10. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää
Rekisteröidystä kerätään ja tallennetaan yksilöintitietoina nimi, opiskelijanumero, koulutusohjelma,
opintojen aloittamisvuosi ko. koulutusohjelmassa. ESR-lomakkeessa kerättäviä tietoja ei yhdistetä
tutkimuslomakkeiden tietoihin missään vaiheessa.

11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään
Henkilötiedot saadaan tutkittavalta itseltään.

12. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä tutkimusryhmän ulkopuolelle.

13. Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei siirretä.

14. Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tiedot ovat salassa pidettäviä.
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Manuaalisen aineiston suojaaminen: _x__
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
muu, mikä:

salasana

käytön rekisteröinti

kulunvalvonta

Suorien tunnistetietojen käsittely:
Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen
säilyttämiselle):
Tiedot kerätään ja niitä säilytetään sähköisesti/kirjallisesti ja teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy
tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy sähköisiin tietoihin vaatii
riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm.
palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan
rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus
käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot
varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan
toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Henkilötietosi hävitetään
Henkilötietosi arkistoidaan:
ilman tunnistetietoja

tunnistetiedoin

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: 5 vuotta

17. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen?
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tutkittavalla on tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa
perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli tutkittava haluaa käyttää tässä
kohdassa 17 mainittua oikeuttaan, ota yhteyttä kohdassa 1 mainittuun tutkimuksen
yhteyshenkilöön.
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)
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Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus pyytää pääsyä tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi
tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista.
Oikeus pyytää tietojen oikaisemista (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden
oikaisua tai täydennystä.
Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa käsittelyä pyytää
tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 17, 18, 20, 21 artiklat)
Voit myös pyytää tutkimuksessa käytettyjen henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn
rajoittamista sekä voit vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Oikeuksista poikkeaminen
Edellä tässä kohdassa 17 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen mainitut oikeudet
eivät ole ehdottomia eivätkä siten päde jokaisessa tapauksessa ja näistä oikeuksista saatetaan poiketa
tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti esim. silloin kuin oikeudet estävät tieteellisen tai
historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä
suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

18. Valitusoikeus
Sinulla on lisäksi 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
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
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