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Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojailmoitus rekisteröidylle 

EUROSTUDENT VII –tutkimuskokonaisuudessa käsiteltävät henkilötiedot 

1   Yleistä 

EUROSTUDENT VII -tutkimus kokoaa vertailukelpoista aineistoa 

korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisesta taustasta, elinoloista, opiskelusta, kansainvälisestä 

liikkuvuudesta ja toimeentulosta. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi 

käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista vuoden 2019 tiedonkeruussa.  

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

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   Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot 

Opetus- ja kulttuuriministeriö  

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 b, Helsinki  

Postiosoite: PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO  

Sähköpostiosoite: kirjaamo@minedu.fi 

Puh. 0295 16001 (keskus) 

3   Tietosuojavastaava 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava 

Sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava@minedu.fi 

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

4   Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Eurostudent VII -tutkimuksen aineistonkeruun toteuttaminen.   

5   Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

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   Vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät 

Tilastokeskus. Tilastokeskus toimii henkilötietojen käsittelijänä opetus- ja 

kulttuuriministeriön lukuun. Tilastokeskus vastaanottaa henkilötietoja suoraan 

tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä. Tilastokeskus saa opiskelijoiden yhteystiedot 

korkeakouluilta. Tilastokeskus saa tutkimuksen otoshenkilöiden taustatietoja 

Tilastokeskuksen väestörekisteriin perustuvasta väestötietojärjestelmästä.  
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Tieteen tietotekniikan keskus (CSC). Tieteen tietotekniikan keskus toimii henkilötietojen 

käsittelijänä opetus- ja kulttuuriministeriön lukuun. Tieteen tietotekniikan keskus välittää 

opiskelijoiden yhteystietoja korkeakouluilta Tilastokeskukselle tiedonkeruun toteuttamista 

varten. Tieteen tietotekniikan keskus välittää Tilastokeskukselle opinto-oikeustietoja 

ylläpitämästään Virta-tietokannasta. 

7   Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

8   Henkilötietojen säilytysajat 

Tutkimusaineistoon sisältyvät henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole tarpeellisia 

tutkimuksen toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan viimeistään kesäkuussa 2020.  

9   Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Aineistoa käsitellään Tilastokeskuksen 

tietosuojavaatimusten edellyttämällä tavalla kaikissa aineiston käsittelyvaiheissa.  

10   Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

11   Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja@om.fi), mikäli 

katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 

tietosuojalainsäädäntöä. 

12   Muualta kuin rekisteröidyltä suoraan saatujen henkilötietojen ryhmät ja tietojen lähde 

1. Korkeakoulujen valtakunnallinen Virta-tietovaranto (opinto-oikeudet, koulutusala, opintojen 
aloitusvuosi, korkeakoulu). 

2. Tilastokeskuksen ylläpitämästä, väestötietojärjestelmään perustuvasta rekisteristä 
saatavat tiedot (postiosoitetiedot, henkilötunnus, opiskelijan äidinkieli, ikä ja sukupuoli, 
työssäkäynti, toisen asteen koulutuksen suoritustiedot) 

3. Korkeakoulujen toimittamat yhteystiedot (oppilaitoksen oma sekä opiskelijan toissijainen 
sähköpostiosoite). 

 


