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Tietoa tutkimukseen osallistuvalle 
 
Olet osallistunut/huollettavasi on osallistunut Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen 
tiedekunnan tutkimushankkeeseen tutkimushenkilönä. Tässä selosteessa kuvataan, miten 
henkilötietojasi/ huollettavasi henkilötietoja käsitellään tutkimuksessa.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos vetäydyt tutkimuksesta, sinuun ei kohdistu 
mitään negatiivista seurausta, mutta vetäytymiseen asti kerättyä aineistoa voidaan käyttää 
tutkimukseen.   

 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

Helsingin yliopisto 
Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 
 
Yhteyshenkilö, johon tutkittavat voivat olla yhteydessä tähän tutkimushankkeeseen liittyvistä 
tietosuoja-asioista: 
Nimi: Anu Pyykkö 
Postiosoite: c/o Tapio Toivanen, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto 
Käyntiosoite: Kasvatustieteellinen tiedekunta, Siltavuorenpenger 10, 00170 Helsinki 
Sähköpostiosoite: anu.pyykko@helsinki.fi 

 

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Haasteena tyhjä tila –hanke: Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnassa vuodesta 
2009 käynnissä ollut tutkimushanke, jonka tarkoituksena on luoda tieteellistä pohjaa draaman 
opetusopille sekä laadukkaalle draamaopetukselle. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii 
dosentti Tapio Toivanen (tapio.toivanen@helsinki.fi). 
 
KEHU –hanke: Haasteena tyhjä tila –hankkeen osahanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke (2017-2019), jonka tavoitteena on tukea opettajien 
ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Tutkimuksen avulla pyritään kehittämään 
koulutuskokonaisuuksia, jotka parhaiten edistävät opettajien kokonaisvaltaisten 
vuorovaikutustaitojen oppimista ja edelleen opettajan ja oppilaiden positiivisen vuorovaikutuksen 
kautta myös oppilaiden oppimista, motivaatiota ja hyvinvointia. Lisäksi pyritään löytämään lisää 
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ajankohtaista tietoa luokkahuonevuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä. Hankkeen vastuullisena 
johtajana toimii dosentti Tapio Toivanen (tapio.toivanen@helsinki.fi). 
   

 

3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 
Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Muita 
yhteistyötahoja ei ole. Jokaisella rekisteriä käyttävällä tutkijalla on samat velvollisuudet koskien 
aineistonkäyttöä ja säilyttämistä. 
 

 

4. Tutkimuksen vastuullinen tutkija tai tutkimuksesta vastaava ryhmä 
 

Hankkeen vastuullinen johtaja: Tapio Toivanen 
Postiosoite: PL 9, 00014 Helsingin yliopisto 
Käyntiosoite: Kasvatustieteellinen tiedekunta, Siltavuorenpenger 10, 00170 Helsinki 
Sähköpostiosite: tapio.toivanen@helsinki.fi 
Puhelinnumero: 02941 29758 
 
Rekisterin valvoja: Anu Pyykkö 
 Postiosoite: PL 9, 00014 Helsingin yliopisto 
Käyntiosoite: Kasvatustieteellinen tiedekunta, Siltavuorenpenger 10, 00170 Helsinki 
Sähköpostiosoite: anu.pyykko@helsinki.fi 
 
 

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 
Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Tuomas Tähtinen Häneen saa yhteyden 
sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi. 

 

6. Tutkimuksen suorittajat 
 
Rekisteritietojen käsittelyyn osallistuvat seuraavat henkilöt: 
Kasvatustieteellisen tiedekunnan KEHU-kehittämishankkeen vastuullinen johtaja: Tapio Toivanen 
Tutkijat: Anu Pyykkö ja Miia Kaasinen 
Tutkimusavustajat: Lilli Innanen, Heli Makkonen, Annastiina Penttilä, Cia Räty ja Erik Tonteri 
 

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika 
 

Nimi  Tutkimuksen nimi Tutkimuskohde  Käytettävä aineisto 
Anu Pyykkö 
anu.pyykko@helsinki.fi 
 

Häiriökäyttäytymisen ja 
ryhmässä ilmenevien roolien 
ja statusten välinen yhteys 
draamatunnilla 

- Ryhmän toiminta ja 
työrauhahäiriöt, erityisesti 
roolien ja statusten 
näkökulmasta 

Kaikki 

Miia Kaasinen 
miia.kaasinen@helsinki.fi 

Opettajan kokonaisvaltainen 
vuorovaikutus 
draamatunneilla - 
emotionaalisen tuen ja 
positiivisen johtajuuden 
rakentuminen sanattoman 

- Opettajan ja oppilaiden 
välinen vuorovaikutus 
- Oppimisilmapiiri ja 
työskentelyyn sitoutuminen 
- Opettajan antama 
tunnetuki 

Draamatunneilta videoitu 
aineisto, opettajien 
taustatiedot 
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vuorovaikutuksen avulla 

Lilli Innanen 
lilli.innanen@helsinki.fi 
 
 

Opettajan nonverbaalinen 
viestintä toiminnan 
ohjaamisen työkaluna 

-Opettajan 
nonververbaalinen 
vuorovaikutus oppitunnilla 
-Opettajan nonverbaalinen 
viestintä toiminnan 
ohjaamisen työkaluna 

Tunneilta kuvattu 
videoaineisto, opettajien 
taustatiedot 

Heli Makkonen 
heli.makkonen@helsinki.fii 
 

Opettajan välittävä 
vuorovaikutus opettaja-
oppilassuhteessa draama- ja 
yleisopetuksen oppitunneilla 

-Opettajan välittävä 
vuorovaikutus 
-Myönteinen sanallinen 
vuorovaikutus opettajan ja 
oppilaan välillä 
-Oppilaiden arkielämän 
huomioiminen opetuksessa 

Tunneilta kuvattu 
videoaineisto, opettajien 
taustatiedot 

Annastiina Penttilä 
annastiina.penttila@helsinki.fii 
 

Millä keinoin opettaja voi 
kääntää ristiriitatilanteet 
voitoksi tunnenavigointia 
hyödyntämällä? 

-Oppilaan tunteiden 
ennakoiminen ja 
ohjaaminen 
oppitunnilla 
(tunnenavigointi) 
-Myönteinen sanallinen 
vuorovaikutus opettajan ja 
oppilaan välillä 

Tunneilta kuvattu 
videoaineisto, opettajien 
taustatiedot 

Cia Räty 
cia.raty@helsinki.fii 
 

Haastavasti käyttäytyvän 
oppilaan kohtaaminen 
luokkahuoneessa. 

Haastavasti käyttäytyvän 
oppilaan dialoginen 
kohtaaminen 
-Sanallinen ja sanaton 
vuorovaikutus opettajan ja 
oppilaan välillä 
-Haastavan käyttäytymisen 
uudelleenohjaaminen 

Tunneilta kuvattu 
videoaineisto, opettajien 
taustatiedot 

Erik Tonteri 
erik.tonteri@helsinki.fii 
 

Opettajan antama oppimista 
tukeva palaute ja sen 
toistuvuus oppitunnilla 

Opettajan antama oppimista 
tukeva palaute 
-Sanallinen ja sanaton 
vuorovaikutus opettajan ja 
oppilaan välillä 

Tunneilta kuvattu 
videoaineisto, opettajien 
taustatiedot 

 
 
 x   Kertatutkimus   Seurantatutkimus 

 
Henkilötietojen käsittelyn kesto:  
Ensimmäiset tutkimustulokset valmistuvat vuoden 2019 aikana. Tässä rekisterissä kuvattua 
aineistoa käsitellään vain Pyykön ja Kaasisen väitöstutkimusten valmistumiseen asti (arvioitu 
valmistumisaika kesäkuu 2020). Tämän jälkeen tämän rekisterin henkilötiedot tuhotaan ja 
anonymisoidusta aineistosta tehdään uusi rekisteri, jonka analysointi jatkuu useiden vuosien ajan. 
Tutkimustuloksista tullaan vuosien mittaan julkaisemaan useita tutkimusartikkeleita. 
 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 
Tämän henkilötietorekisterin tietoja saa alaikäisten oppilaiden huoltajien suostumuksella käyttää 
sellaisiin hankkeen alla tehtäviin tutkimuksiin, joissa tutkimusaineiston kerännyt tutkija Anu 
Pyykkö on osallisena. Lisäksi kaikkiin tutkimuksiin, joihin rekisterin tietoja käytetään, on erikseen 
pyydettävä lupa tutkimushenkilöinä olevilta opettajilta sekä heidän edustamiltaan kunnilta. 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisella perusteella:  
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       x   tutkittavan suostumus 
 rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
 yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö: 

 yleisen edun mukainen tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 
 tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi 

 rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 
 mikä oikeutettu etu on kyseessä: 

 
 

9.  Rekisteriin kerätyn tutkimusaineiston sisältö 
 
Tutkimusaineisto koostuu videoiduista oppitunneista ja stimulated recall –haastatteluista, 
nauhoitetuista haastatteluista sekä oppilaiden ryhmäsuhteita kuvaavista kyselyistä 
 

 

10.  Arkaluonteiset henkilötiedot 
 
Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 
 

11.  Lähteet, joista henkilötiedot on kerätty 
 
Tutkimusaineisto koostuu videoiduista oppitunneista ja stimulated recall –haastatteluista, 
nauhoitetuista haastatteluista sekä oppilaiden ryhmäsuhteita kuvaavista kyselyistä. Opettajien 
sähköpostiosoitteet kerättiin koulujen nettisivuilta, muut taustatiedot saatiin haastatteluista ja 
oppilaiden nimet suostumuslomakkeista (opettajien keräämä nimilista suostuneista). Oppilaan 
huoltajan nimi tuli osaksi kerääntynyttä henkilötietoa suostumuslomakkeen allekirjoituksena. Tätä 
tieto ei käytetä tutkimuksessa mihinkään. Muut tiedot anonymisoidaan. 
 
 

12.  Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. 
 

13.  Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

14.  Automatisoitu päätöksenteko 
 
Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 
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15.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

x  Tiedot ovat salassa pidettäviä. 
 
Kerätyn aineiston suojaaminen:  

 
 x käyttäjätunnus 

       x  salasana   
 x  käytön rekisteröinti         
     kulunvalvonta 
x  muu, mikä: Lukollinen kaappi 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 
x   Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen 
säilyttämiselle):  
Analyysin alkuvaiheessa videoaineistosta, haastatteluista eikä ryhmäsuhteita kuvaavista 
kyselyistä pysty poistamaan tunnistettavuutta.  Kuitenkin heti kun se on mahdollista, suorat 
tunnistetiedot poistetaan. Raportoinnissa henkilötiedot korvataan alusta asti peitenimillä, 
kuten opettaja A/oppilas 1. Nämä tiedot eivät ole yhdistettävissä alkuperäiseen ryhmään. 

 
Lisätietoja suojaamiseen liittyen: 
Aineisto kuvattiin videokameralla sekä älypuhelimella, jossa oli käytössä pelkästään 
kameraominaisuus. Videot tallentuivat muistikortille, josta aineisto siirrettiin salasanalla 
suojatuille ulkoisille kovalevyille. Tämän jälkeen muistikortti tyhjennettiin.  Ryhmäsuhteita 
kuvaavat kyselyt ovat tutkija Anu Pyykön lukollisessa kaapissa hänen kotonaan. Salasanalla 
suojatut ulkoiset kovalevyt sisältävät kukin vain kyseistä kovalevyä käyttävän tutkijan tarvitseman 
aineiston. Ulkoisia kovalevyjä säilytettään ja käytetään seuraavasti: 
Kovalevy 1 on tutkija Anu Pyykön hallussa ja käytössä. Sitä säilytetään tutkijan kotona lukollisessa 
kaapissa. 
Kovalevy 2 on tutkija Miia Kaasisen hallussa ja käytössä. Sitä säilytetään tutkijan kotona 
lukollisessa kaapissa. 
Kovalevy 3 on hankkeen johtajan Tapio Toivasen hallussa. Sitä säilytetään hankkeenjohtajan 
lukollisessa työhuoneessa lukitussa kaapissa. Tätä kovalevyä käyttävät myös hankkeen 
tutkimusavustajat Tapio Toivasen valvonnassa. 
Kovalevy 4 sisältää koko aineiston varmuuskopion. Kovalevyä säilytetään tutkija Anu Pyykön 
kotona lukollisessa kaapissa. 
 
Seuraavat kerätyt henkilötiedot anonymisoidaan tutkimuksen aikana: 
Opettajat: Nimi, ikä, koulutustausta, sukupuoli, sähköpostiosoite, koulu, luokka, videot, 
haastattelut  
Oppilaat: Nimi, luokka, koulu, huoltajan nimi, videot, ryhmäsuhteita kuvaavat kyselyt 
Tämä aineisto poistetaan lopullisesti väitöstutkimusten valmistuttua. Tutkimusluvat tuhotaan 
aineiston tuhoamisen yhteydessä 
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16.  Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

x  Tutkimusrekisteri hävitetään 
       _ Tutkimusrekisteri arkistoidaan 
        

17.  Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen 
Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 
mainittu henkilö. 
 
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen 
sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 
Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi hankkeessa ja mitä 
henkilötietojasi hankkeessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen 
käsiteltävistä henkilötiedoista. 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää 
niiden oikaisua tai täydennystä. 

 
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa: 

 
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita 

varten niitä muutoin käsiteltiin 
b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta 

laillista perustetta 
c) vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole 

olemassa perusteltua syytä 
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 

perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa 
suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa. 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla) 
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista 
olosuhteista: 
 

a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka 
kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden 

b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan 
niiden käytön rajoittamista 
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c) yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä 
tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen 
todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn 
perusteet. 

 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla) 
Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti 
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle yliopiston estämättä, jos käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, 
ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 
 
Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot 
siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. 
 
Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla) 
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai 
oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, 
että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi. Yliopisto voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä myös silloin, 
kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa 
tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin 
oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen 
saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina 
tapauskohtaisesti. 
 
Valitusoikeus 
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 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

 
 

 


