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Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tietosuojailmoitus rekisteröidylle 
TALIS 2024 -tutkimuksessa 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) 

Yhteyshenkilöt: 
Opetusneuvos Marjo Vesalainen 
opetus- ja kulttuuriministeriö  
p. +358 50 594 4853 
marjo.vesalainen@gov.fi 
Opetusneuvos Kirsi Alila  
opetus- ja kulttuuriministeriö  
p. +358 50 595 8123 
kirsi.alila@gov.fi 

3 Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava 

Sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava@gov.fi 

Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO 
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4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

Henkilötietoja kerätään osana OECD:n kansainvälisen opetuksen ja oppimisen TALIS 

2024 (Teaching and Learning International Survey) -tutkimuksen tiedonkeruuta. TALIS 

on koulutuksen tutkimushanke, jonka tukijana on kansainvälinen IEA-järjestö 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 

5 Henkilötietojen käsittelyperuste 

Perusopetuslaki (1998/628) 

Varhaiskasvatuslaki (2018/540) 

Henkilötietojen käsittelyn laillisuus toteutuu tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 

kohtien c ja e mukaisesti. 

6 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

Tutkimuksessa kerätään kohderyhmästä tiedonkeruuta varten seuraavia henkilötietoja: 

- nimi sekä otantaa varten sukupuoli, 

- syntymävuosi, 

- opettajan pääasiallinen opetusala ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

henkilöstön henkilöstöryhmä. 

Tutkimuksen kyselyissä opettajilta ja rehtoreilta kysytään muun muassa heidän 

ammatillisesta oppimisestaan, koulutustaustastaan, työkokemuksestaan, 

opetuskäytänteistään sekä heidän käsityksistään koulun oppimisympäristöstä ja 

työskentelyilmapiiristä, työtyytyväisyydestä ja työhyvinvoinnista sekä johtamiseen 

liittyvistä kysymyksistä. Vastaavia kysymyksiä esitetään varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen henkilöstölle ja johtajille suunnatussa kyselyssä. 

Suhtaudumme vastaajien yksityisyyden- ja henkilötietojen suojaan erittäin vakavasti. 

Yksittäistä vastaajaa (koulun opettajaa ja rehtoria tai varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen henkilöstön jäsentä ja johtajaa), koulua tai varhaiskasvatuksen tai 

esiopetuksen toimipaikkaa ei voi yksilöidä tai tunnistaa TALIS-tutkimuksen aineistoista 

ja raporteista. 

Koska TALIS-tutkimukseen sisältyvä henkilötietojen käsittely perustuu 

opetushallintoviranomaisen lakisääteisen tehtävän suorittamiseen, vastaajilta ei pyydetä 
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erillistä lupaa henkilötietojen käsittelyyn. Jos et halua vastata johonkin kysymykseen, 

voit jättää sen tyhjäksi. 

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

Henkilötietoja kerätään tutkimukseen valituista kouluista ja varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen toimipaikoista. 

8 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat 

Jokaisen TALIS-tutkimukseen osallistuvan maan viranomaiset toimivat oman maansa 

osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Suomessa 

rekisterinpitäjä on opetus- ja kulttuuriministeriö, ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen 

tutkimuslaitos toimii sen lukuun henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietojen käsittelystä 

on sovittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän ja 

henkilötietojen käsittelijöiden välisissä hankintasopimuksissa. OECD on tehnyt 

sopimuksen kansainvälisen TALIS 2024-tutkimuksesta vastaavan konsortion (IEA 

Saksassa ja Hollannissa, ACER Australiassa, RAND Europe Iso-Britanniassa ja AIR 

Yhdysvalloissa) kanssa tietojen käsittelystä TALIS 2024 -tutkimuksessa. 

Henkilötietojen käsittelijöitä ovat 

- Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos 

- The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA; 

Hampuri) 

Pseudonymisoitu data siirretään OECD:n kanssa työskentelevälle kansainvälisestä 

vertailututkimuksesta vastaavalle konsortiolle. Konsortioon kuuluvat seuraavat tahot:  

- The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA; 

Saksa ja Hollanti)  

- the Australian Council for Educational Research (ACER) 

- RAND Europe (Iso-Britannia) 

- the American Institutes for Research (AIR; Yhdysvallat). 

Koulutuksen tutkimuslaitos lähettää vastaustiedot kyselyiden paperiversioista IEA:lle 

suojatun FTP-palvelimen kautta. Vastaustiedot kyselyiden verkkoversioista ovat vain 

Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja IEA:n saatavilla. Molemmissa versioissa vastaustiedot 
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ovat pseudonymisoidussa muodossa. Tutkimusaineisto jaetaan myös takaisin turvatun 

FTP-palvelimen kautta TALIS-tutkimuksen toteuttavalle kansalliselle 

tutkimuskeskukselle eli Koulutuksen tutkimuslaitokselle. 

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

Henkilötietoja luovutetaan yllä mainittuihin EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin ja 

kansainvälisille järjestöille (TALIS 2024 -tutkimuksesta vastaava kansainvälinen 

konsortio). OECD on tehnyt konsortion kanssa sopimuksen, jolla sovitaan 

henkilötietojen siirrosta. Tiedot siirretään pseudonymisoidussa muodossa. 

10 Henkilötietojen säilyttämisajat 

TALIS-aineisto arkistoidaan määrittelemättömäksi ajaksi tutkimustarkoituksiin siten, että 

sitä voidaan hyödyntää tieteellisissä analyyseissa. Vastauksista luodaan tietokanta, 

jonka avulla tutkijat voivat vertailla koulutusjärjestelmiä maailmanlaajuisesti. Lopullinen 

kansainvälinen tutkimustietokanta on julkisesti saatavilla seuraavalta verkkosivustolta: 

- https://www.oecd.org/education/talis/ 

TALIS-tutkimuksen yhteydessä kerättyjä vastaustietoja säilytetään tietoturvallisesti 

Euroopassa sijaitsevilla palvelimilla ja ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. Vastaustiedot 

käsitellään keskitetysti IEA:ssa Hampurissa, Saksassa. Kaikki tietojen käsittelyyn 

toimitettavat tiedot toimitetaan ilman nimiä. 

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. 
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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. 

Lisäksi kaikki IEA:n työntekijät, jotka käsittelevät aineistoja, ovat allekirjoittaneet 

salassapitosopimuksen sekä suorittaneet koulutuksen asianmukaisesta tietojen 

käsittelystä. Tietoja ja aineistoja käsittelevät Jyväskylän yliopiston Koulutuksen 

tutkimuslaitoksen työntekijät ovat suorittaneet tietosuojakoulutuksen, ja heitä sitoo 

lakisääteinen salassapitovelvoite. 


