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Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tietosuojailmoitus rekisteröidylle  

Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja 
tutkimushankkeessa (VN/6961/2021) käsiteltävät henkilötiedot 
 

1 Yleistä 

Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 ja 14 

artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). Tämä ilmoitus annetaan 

rekisteröidylle henkilötietoja kerättäessä. 

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) 

3 Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava  

Sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava@gov.fi 

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

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

- Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke 

- Tiedon tuottaminen perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurista ministeriön 

kehittämis-, ohjaus- ja lainsäädäntötoimintaan 
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5 Henkilötietojen käsittelyperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:  

- Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)  

- Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010)  

- Perusopetuslaki (628/1998) 

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus arvioidaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan c ja e alakohtien mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän 

yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen. Tietosuojalain 1050/2018 4§ mukaan 

henkilötietojen käsittely historiallista ja tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten on 

mahdollista silloin, kun se on tarpeellista ja oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun 

mukaiseen tavoitteeseen nähden. 

 

6 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät:  

Peruskoulujen rehtorit ja koulun henkilökunta, niiltä osin kuin he toimivat koulujen 

turvatiimeissä, kuntien ja kuntayhtymien sivistystoimen työntekijät, kolmannen 

sektorin toimijat. 

 

Käsiteltävien henkilötietojen tyypit:  

Nimi, sähköposti, puhelinnumero, työpaikka ja ammatti 

 

Tietoja käsitellään siten, että yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa 

tutkimustulosten perusteella. Aineistosta tallennetaan pysyvästi ainoastaan litteraatti, 

joka ei sisällä edellä mainittuja henkilötietoja. Digitaalista henkilötietoja sisältävää 

rekisteriä ei synny. 

7 Henkilötietojen lähteet silloin, kun tietoja ei ole saatu 

henkilöltä itseltään 

Tietojen lähteenä toimivat julkiset lähteet, kuten eri organisaatioiden (koulujen, 

opetuksen järjestäjien, kolmannen sektorin toimijoiden) verkkosivut. 

Henkilötietojen lähteet: 

- Opetuksen järjestäjien julkiset lähteet: 



  29.11.2022 

 
 

3(4) 

- kuntien ja koulujen verkkosivut, joista on poimittu opetuksen järjestäjien ja 

rehtoreiden yhteystiedot 

- Opetuksen järjestäjän edustajat: 

- tutkimuskoulujen rehtoreilta ei pääsääntöisesti pyydetä opettajien 

yhteystietoja. Hanke tiedottaa kouluja ja opettajia rehtorien ja koulujen 

turvallisuusvastaavien välityksellä. Hanke ei lähetä koulujen koko henkilöstölle 

suoria sähköpostiviestejä. Hanke saa käyttöönsä nimen ja sähköpostiosoitteen 

niiltä henkilöiltä, jotka ilmoittautuvat hankkeen tapahtumiin. Näiden tietojen 

käsittelyyn pyydetään suostumus tapahtumakohtaisesti ilmoittautumisen 

yhteydessä. 

8 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat 

Henkilötietojen käsittelijöitä ovat  

- Turun yliopisto (Tutkimus- ja kehittämishankkeeseen nimetyt työntekijät) 

 

9 Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai 

kansainväliselle järjestölle 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 

10 Henkilötietojen säilyttämisajat 

Tiedottamisessa tarvittavia henkilötietoja säilytetään ONNI on turvallinen koulu  

-hankkeen tulosten levittämishankkeen päätökseen saakka, mikäli sellainen päätetään 

toteuttaa. Tutkimusaineistojen tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin missään vaiheessa, 

vaan kouluja ja henkilöitä käsitellään numeroina ja pseudonyymeinä. Tutkimustyön 

aikana kootut tutkimusaineistot luovutetaan anonymisoituna hankkeen päätyttyä 

säilytettäväksi ja avattavaksi pysyvästi tutkimus- ja opetuskäyttöön 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD). 
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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. 


