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Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojailmoitus rekisteröidylle
Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen ja
toteuttamisen nykytilan selvityksessä (VN/24739/2020) 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@minedu.fi
Puh. 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

3 Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava
Sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava@minedu.fi
Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
-

Tutkimus: selvitys perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen nykytilasta

-

Tiedon tuottaminen perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta opetus- ja
kulttuuriministeriön kehittämis-, ohjaus- ja lainsäädäntötoimintaan

5 Henkilötietojen käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:
- Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)
-

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010)

-

Perusopetuslaki (628/1998)

6 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Vastaajien vastaukset sähköiseen kyselyyn, sisältäen seuraavat epäsuorat
tunnistetiedot:
-

Opetuksen järjestäjän nimi (kunnat)

-

Opetuksen järjestäjän sijaintikunta

Lisäksi tiedonkeruu sisältää vastaajaryhmän rajauksen kautta tiedon vastaajan
asemasta kunnan koulutoimessa.
Analysoitavaan tutkimusaineistoon ei tallenneta sähköpostiosoitetta, mutta seuraavat
yhteystiedot liittyvät sähköisen tiedonkeruun lähettämiseen vastaajille:
-

Kuntien opetuksen järjestäjiin ollaan yhteydessä julkisilta verkkosivuilta saaduin
yhteystiedoin (nimi, asema kunnassa ja sähköpostisoite).

-

Sähköiset kyselyt toimitetaan opetuksen järjestäjän edustajille vastattavaksi
opetuksen järjestäjiltä saatujen yhteystietojen (nimi, asema kunnassa ja sähköposti)
mukaisesti.

7 Henkilötietojen lähteet silloin, kun tietoja ei ole saatu henkilöltä
itseltään
Henkilötietojen lähteet:
-

Opetuksen järjestäjien julkiset lähteet

-

Opetuksen järjestäjän edustajat

8 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat
Henkilötietojen käsittelijöitä ovat
-

Helsingin yliopisto (tutkimuksen toteuttaja)

-

sähköisen kyselyn palveluntarjoaja (Qualtrics XM)

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
Aineisto arkistoidaan Helsingin yliopiston verkkolevylle tunnisteellisena, siten että se
sisältää vain epäsuoria tunnistetietoja. Aineiston käyttö on käyttäjätunnuksella ja
salasanalla suojattua. Arkistointitarvetta arvioidaan uudelleen viiden vuoden välein.

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.

