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Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tietosuojailmoitus rekisteröidylle 
EUROSTUDENT VIII -tutkimuskokonaisuudessa käsiteltävät 
henkilötiedot 

1 Yleistä 

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan unionin (EU) tietosuoja-asetuksen (EU) 

679/2016 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). 

Tämä ilmoitus annetaan rekisteröidylle henkilötietoja kerättäessä. 

EUROSTUDENT VIII -tutkimus kokoaa vertailukelpoista aineistoa 

korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisesta taustasta, elinoloista, opiskelusta, 

kansainvälisestä liikkuvuudesta ja toimeentulosta. Tässä tietosuojailmoituksessa 

kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista vuoden 2022 

tiedonkeruussa. 

Tutkimuksen rekisterinpitäjänä on opetus- ja kulttuuriministeriö (lyhenteenä OKM). 

Tiedonkeruun käytännön toteutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön 

toimeksiannosta Tilastokeskus henkilötietojen käsittelijänä. Tieteen tietotekniikan 

keskus (CSC) toimii henkilötietojen käsittelijänä opiskelijoiden yhteystietojen ja VIRTA-

tietokannasta poimittavien tietojen osalta. 

2 Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Opetus- ja kulttuuriministeriö  

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 b, Helsinki  

Postiosoite: PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO 

Sähköpostiosoite: kirjaamo.okm@gov.fi 

Puh. 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde) 
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3 Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava  

Sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava@gov.fi 

Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO 

 

Tilastokeskuksen tietosuojavastaava 

Sähköposti: tietosuoja@tilastokeskus.fi 

Postiosoite: Tilastokeskus, 00022 Tilastokeskus 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

Eurostudent-konsortion Eurostudent VIII -tutkimuksen aineistonkeruun toteuttaminen. 

Tietoja käytetään tutkimusjoukon rajaamiseen, otoksen poimintaan sekä 

tutkimuskutsujen lähettämiseen (opiskelijan yhteystiedot). Vastausaineistoa 

täydennetään tämän selosteen 6. kohdassa luetelluilla rekisteritiedoilla. Tiedot 

käsitellään niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta.   

5 Henkilötietojen käsittelyperuste 

Henkilötietojen käsittely on tarpeen tiedonkeruun toteuttamiseksi ja perustuu ministeriön 

lakisääteiseen tehtävään toteuttaa korkeakoulujen toiminnan arviointia, kehittämistä, 

suunnittelua sekä seurantaa (Yliopistolaki 558/2009 § 51 & Ammattikorkeakoululaki 

932/2014 § 45 & § 65). Tietojen EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6 mukainen 

käsittelyperuste on lakisääteinen velvoite (6c) sekä yleinen etu tieteellistä tutkimusta 

varten (6e). 

 

Tietojen antaminen kysymyksiin vastaamalla on vapaaehtoista. Tietojasi ei käsitellä 

tunnisteellisessa muodossa kauempaa kuin se on välttämätöntä tutkimuksen 

toteuttamiseksi. Saat kysyttäessä lisätietoja henkilötietojen käsittelystä 

tutkimushankkeessa. 

6 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

Eurostudent-tutkimuksen toteuttamiseksi käsitellään yliopistossa tai 

ammattikorkeakoulussa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa lukuvuonna 2021–

2022 suorittavien opiskelijoiden henkilö- ja koulutustietoja. 
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Tutkimuksen toteutuksessa käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä: 

nimi ja yhteystiedot, ikä, sukupuoli (rekisteröity), kansalaisuus ja äidinkieli. 

 

Koulutustiedot opinto-oikeuksista, opetuskieli, oppilaitos, opintopisteet, tutkinnon 

aloitusajankohdasta ja läsnäolot lukukausittain, aikaisemmat suoritetut tutkinnot. 

 

Lisäksi Tilastokeskus vastaanottaa henkilötietoja suoraan tutkimukseen osallistuneilta 

henkilöiltä kyselyssä. Lomakkeella kysytään tietoja terveydentilasta ja mahdollisesta 

vammasta (erityisiin tietoryhmiin kuuluva tieto). 

7 Henkilötietojen lähteet silloin, kun tietoja ei ole saatu 

henkilöltä itseltään 

1. Korkeakoulujen valtakunnallinen Virta-tietovaranto (opinto-oikeudet, tutkinnon tiedot, 

opintojen aloitusvuosi, tieto valmistumisesta, korkeakoulu). 

2. Tilastokeskuksen ylläpitämästä, väestötietojärjestelmään perustuvasta rekisteristä 

saatavat tiedot (postiosoitetiedot, henkilötunnus, opiskelijan äidinkieli, ikä ja sukupuoli) 

Aikaisemmat suoritetut tutkinnot saadaan Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. 

3. Korkeakoulujen toimittamat opiskelijan yhteystiedot (oppilaitoksen oma sekä 

opiskelijan toissijainen sähköpostiosoite sekä puhelinnumero). 

8 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat 

Tilastokeskus. Tilastokeskus toimii henkilötietojen käsittelijänä opetus- ja 

kulttuuriministeriön lukuun. Tilastokeskus saa opiskelijoiden yhteystiedot VIRTA-

tietokannasta.  

 

Tieteen tietotekniikan keskus (CSC). Tieteen tietotekniikan keskus toimii henkilötietojen 

käsittelijänä opetus- ja kulttuuriministeriön lukuun. CSC välittää opiskelijoiden 

yhteystietoja korkeakouluilta Tilastokeskukselle tiedonkeruun toteuttamista varten. CSC 

välittää Tilastokeskukselle opinto-oikeustietoja ylläpitämästään Virta-tietovarannosta. 
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9 Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai 

kansainväliselle järjestölle 

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai 

kansainvälisille järjestöille. 

10 Henkilötietojen säilyttämisajat 

Tutkimusaineistoon sisältyvät henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole tarpeellisia 

tutkimuksen toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan viimeistään vuoden 2022 lopussa. 

11 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö hänen 

henkilötietojaan.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää: 

- itseään koskevat henkilötiedot  

- rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot 

- henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, 

rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.  

12 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin, joilla olisi 

vaikutuksia rekisteröityjen oikeuksiin tai vapauksiin nähden.  

13 Henkilötietojen suojaaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja 

organisatoriset toimet sekä edellyttää niitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. 


