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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään osana HAMK Edun toteuttamaa oppimiskokemuskyselytutkimusta. 

Tutkimuksen tavoitteena on saada uutta tietoa opiskelijoiden opiskelukokemuksista ja 

opiskeluun liittyvästä hyvinvoinnista. Henkilötietoja käytetään erilaisten opiskelijaryhmien 

identifioimiseen ja niiden väliseen tarkasteluun. Tutkimus on osa pitkittäistutkimusta, joten 

henkilötietoja käytetään myös vastausten yhdistämiseen eri aineistonkeruupisteiden välillä. 

Henkilötietoja ei tarkastella eikä raportoida yksilötasolla.  

 

Henkilötietoja kerätään osana aineistonkeruuta, joka kerätään Microsoft Forms -ympäristössä. 

Kirjautumisen yhteydessä kerätään tunnistetietona vastaajan sähköpostiosoite. Kerätyn aineiston 

omistaja on HAMK. Kerättyjä henkilötietoja käsittelevät HAMK Edun alla nimetyt henkilöt. Jos 

joku muu tutkija esittää perustellun pyynnön, tutkimusaineisto voidaan tarjota uudelleen 

analysoitavaksi tai jatkoanalysoitavaksi johonkin muuhun tutkimushankkeeseen. Tällöin 

huolehditaan siitä, että aineiston sisältämä vahvat epäsuorat tunnistetiedot (nimi, 

opiskelijanumero) ja muut taustamuuttujat niiltä osin kuin ne vaarantavat tutkittavan 

anonymiteetin poistetaan. 

 

Tutkimuksen kesto: 1.1.2023-28.3.2032 

 

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa 

 

Juulia Lahdenperä 

Visamäentie 35B, 13100 Hämeenlinna 

juulia.lahdenpera@hamk.fi 

p. 050-5623657 

 

Viivi Virtanen 

Visamäentie 35B, 13100 Hämeenlinna 

viivi.virtanen@hamk.fi 

p. 0504622524 

mailto:juulia.lahdenpera@hamk.fi
mailto:viivi.virtanen@hamk.fi


 

Tutkimuksen vastuullinen johtaja (tai ryhmä): Liisa Postareff / HAMK Edu 

Tutkimuksen suorittajat 

• Juulia Lahdenperä, HAMK Edu 

• Viivi Virtanen, HAMK Edu 

• Telle Hailikari, HAMK Edu 

• Liisa Postareff, HAMK Edu 

• Sara Rönkkönen, HAMK Edu 

Käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittely perustuu: yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus 

Henkilötietosisältö ja säilytysajat 

Tutkimuksessa kerätään seuraavat tiedot: 

• Nimi 

• Opiskelijanumero 

• Ikä 

• Sukupuoli 

• Korkein aiemmin suoritettu tutkinto 

• Aiempi työkokemus (jos kyllä, avoin kenttä) 

• Opintojen ohella työskentely (jos kyllä, avoin kenttä) 

• Yksikkö ja koulutus  

• Koulutuksen malli  

 

Tutkimuksen jälkeen: 

Tutkimusaineisto hävitetään [ ] 

Tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja [ ] 

Tutkimusaineisto arkistoidaan tunnistetietojen kanssa [x] 

Tutkimusaineisto avataan [ ] 



Aineisto on ensimmäinen osa pitkittäistutkimusta, jossa kerätään opiskelijoilta aineistoa 1. ja 3. 

opiskeluvuonna sekä valmistumisen yhteydessä. Aineisto säilytetään sähköisenä tunnistetietojen 

kanssa Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikössä korkeintaan 10 vuoden 

ajan. Tämän jälkeen aineisto arkistoidaan ja kerätyt vahvat epäsuorat tunnistetiedot (nimi, 

opiskelijanumero) ja muut taustamuuttujat niiltä osin kuin ne vaarantavat tutkittavan 

anonymiteetin poistetaan.  

Rekisteröidyt 

Rekisteröityinä ovat: opiskelijat, jotka vastaavat oppimiskokemuskyselyyn 

Rekisterin tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan Peppi-opiskelijarekisteristä sekä rekisteröidyiltä.  

Henkilötietojen vastaanottajat 

Yllä nimetyt HAMK Edun tutkijat 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

- 

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. 

Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin 

oikeus. 

 

Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen 

käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla. 

 

Tiedot analysoidaan osan tunnistetiedoista sisältävänä, sillä tunnistetiedot mahdollistavat 

erilaisten opiskelijaryhmien tunnistamisen ja keskinäisen vertailun, sekä 

pitkittäistutkimusasetelman tulevaisuudessa. Tämä mahdollistaa tutkimuskysymyksiin 

vastaamisen. 



Rekisterinpitäjä 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 

Puhelin: (03) 6461 

Sähköpostiosoite: hamk@hamk.fi 

PL 230, 13101 Hämeenlinna  

Tietosuojavastaava 

Kari Kataja 

tietosuojavastaava@hamk.fi 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, tietosuojavastaava, PL 230, 13101 Hämeenlinna  

Automaattinen päätöksenteko 

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden rajoittaminen 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet: 

 

Oikeus peruuttaa suostumuksen 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7) 

 

Oikeus saada pääsy tietoihinsa 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia 

henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan 

periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai 

kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)  

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16). 

Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti. Joissain tietojärjestelmissä henkilö pystyy myös itse 

korjaamaan omat tietonsa.  

 

mailto:hamk@hamk.fi
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Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu 

(artikla 17): 

• Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten 

niitä muutoin käsiteltiin. 

• Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. 

• Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21). 

• Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

• Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan 

rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Rekisteröidyllä kuitenkaan ei ole oikeutta tietojen poistamiseen tutkimuksissa, mikäli tietojen 

poistaminen todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18): 

• Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, 

jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden. 

• Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen 

sijaan niiden käytön rajoittamista. 

• Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta 

rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 

puolustamiseksi. 

• Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa 

sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka 

hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely 

tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)  

 



Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan: 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 

Tietosuojavastaava 

PL 230, 13101 Hämeenlinna  

Oikeus tehdä valitus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle. Lisätietoja 

https://tietosuoja.fi/. 

 

https://tietosuoja.fi/
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