
     TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  3.4.2012/ 19.12.2016 
 
 
1a 
Tutkimus- 
rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Tampereen yliopisto, TRIM-tutkimuskeskus 
Osoite 

Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Johtaja Jarmo Viteli, gsm 0500 731 237, email jarmo.viteli@uta.fi, h. B2059 
1b 
Yhteistyö- 
hankkeena 
tehtävän tut- 
kimuksen 
osapuolet ja 
vastuunjako 
 

Opeka-tutkimushankkeen yhteistyötahona on Tampereen kaupunki. TRIM-tutkimuskeskus vastaa 
rekisteristä.  

1c 
Tutkimuksen 
vastuullinen 
johtaja tai 
siitä vastaava 
ryhmä 
 

Jarmo Viteli  

1d 
Tutkimuksen 
suorittajat 
 

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja 

Erika Tanhua-Piiroinen, Antti Syvänen 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Erika Tanhua-Piiroinen 
Osoite 

TRIM-tutkimuskeskus, Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto  
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

gsm: 040 1909657 email: erika.tanhua-piiroinen@uta.fi 
3 
Tutkimus- 
rekisteri 

Rekisterin nimi 

Opeka 
 kertatutkimus  seurantatutkimus 

Tutkimuksen kesto 

Toistaiseksi jatkuva 
4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Opetusteknologiaan liittyvän itsearviointityökalun toiminta perustuu käyttäjien syöttämään tietoon. 
Käyttäjien sähköpostiosoite toimii tunnistautumisvälineenä järjestelmään kirjautumiseen. Käyttäjien 
antamia vastauksia sekä käyttötietoja käytetään tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin. 
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5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Käyttäjän:  
- sähköpostiosoite 
- sukupuoli, syntymävuosi  
- kunta, koulun nimi, opettajan ensisijainen tehtävä, opettajana toimimisen aika  
- vastauksia opettajan opetukseen ja opetusteknologian hyödyntämiseen liittyviin kysymyksiin  
- vastaamisen aloitus- ja lopetusaika  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 
 
 

Järjestelmän tietosisällöt perustuvat käyttäjien syöttämiin tietoihin ja käyttäjän toimintaan järjestelmän 
sisällä.  

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 
 
 
 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Järjestelmästä annetaan vastaajille ja 
yhteistyökumppaneille raportteja, joissa ei ole yksilöitävissä olevia tai henkilötietoja.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 Tiedot ovat salassapidettäviä. 
Manuaalinen aineisto:       
ATK:lla käsiteltävät tiedot: 

 käyttäjätunnus  salasana  käytön rekisteröinti  kulun valvonta 
 muu,  mikä:        
 Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 

       Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle  

 Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska           
 
 
 

10 
Tutkimusai- 
neiston hävit- 
täminen tai 
arkistointi 

 Tutkimusrekisteri hävitetään. 
 Tutkimusrekisteri arkistoidaan  ilman tunnistetietoja  tunnistetiedoin 

Mihin:  
Tutkimuskeskuksen sisäiseen arkistoon. 

 


