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Tietosuojaseloste – Opettajien työajankäyttö -tutkimus 
 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n toteuttaa syksyllä 2022 kyselytutkimuksen, 
jonka tarkoituksena on tutkia opettajien työajankäyttöä sekä työssä jaksamista. 
Kyselyyn on valittu satunnaisesti 7 000 opettajankelpoisuuden antavan tutkinnon 
suorittanutta tai Tilastokeskuksen työssäkäyntiaineiston mukaan opettajana 
tilastovuonna 2021 työskennellyttä. 

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon erilaiset työtehtävät käytännössä vievät 
aikaa sekä mille viikonpäiville ja mihin vuorokaudenaikoihin työ sijoittuu.  

Tutkimuksen toteuttaa Tilastokeskus. Tilastokeskus on valtion tilastovirasto, joka 
tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 
Postiosoite: PL 20 00521 Helsinki 
Käyntiosoite: Kellosilta 7, Helsinki 

Yhteyshenkilö: Mika Väisänen  
mika.vaisanen@oaj.fi  
puh. 020 748 9618 

2. Tietosuojavastaava 
Tietosuojavastaava: Karoliina Huuskonen 
Postiosoite: PL 20, 00521 Helsinki 
S-posti: karoliina.huuskonen@oaj.fi  

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Opettajien työajankäyttö -tutkimuksen 
toteuttaminen. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan 1 kohdan e-alakohta: yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen 
toteuttaminen (Tietosuojalaki (2018/1050) 4 § 3 kohta). 

4. Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilön suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot säilytetään tutkimuksen 
toteuttavassa Tilastokeskuksessa 12 kk keruun päättymisestä, minkä jälkeen ne 
hävitetään. 

Henkilön suoran tunnistamisen mahdollistavista tiedoista riisuttu tilastoaineisto 
säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi. 

  

mailto:mika.vaisanen@oaj.fi
mailto:karoliina.huuskonen@oaj.fi


 
 
 

Tietosuojaseloste 
 
 
20.10.2022 

2 (2) 
 
 
 

 

   
 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 
Tutkimuksen tiedonkeruun toteuttamiseksi käsitellään seuraavia henkilötietoja: 

• henkilön sukunimi ja etunimet 
• kotiosoite 
• sähköpostiosoite 

 
Tilastoaineistoon tallennetaan seuraavia henkilöä koskevia muita tietoja: 

• henkilön sukupuoli, syntymävuosi, äidinkieli, kansalaisuus ja asuinkunta 
sekä suoritetut tutkinnot 
 

Lisäksi tilastoaineistoon tallennetaan henkilön pääasiallisesta työpaikasta 
(=oppilaitoksesta) karkeistettuna seuraavia tietoja: 

• oppilaitoksen oppilasmäärä 
• oppilaitoksen opetuskieli  
• oppilaitoksen sijaintipaikkakunnan kuntatyyppi ja maakunta 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilön yhteys- ja taustatiedot: Tilastokeskuksen väestötietojärjestelmään 
perustuva tietokanta 

Oppilaitosta koskevat tiedot: Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteri 

7. Tietojen luovuttaminen 
Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa Tilastokeskuksen 
ulkopuolelle. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä tunnistettavassa muodossa EU:n tai ETA-maiden 
ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille. 

9. Automaattinen päätöksenteko 
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy mm. Tilastokeskuksen verkkosivuilta 
https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html 

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen 
tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite PL 800, 00531 HELSINKI 
Sähköposti tietosuoja(at)om.fi 
Puhelinvaihde 029 566 6700 
Kirjaamo 029 566 6768 

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston 
kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi  
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