
1 
 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIETOSUOJAILMOITUS  

Olet osallistumassa tieteelliseen tutkimukseen. Tässä tietosuojailmoituksessa sinulle kerrotaan henkilö-
tietojesi käsittelystä osana tutkimusta. Sinulla on lain mukaan oikeus saada nämä tiedot.   
  
1. Rekisterinpitäjä  
 
Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta tutkimuksessa.  
 
Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on: Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän 
yliopisto. Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja@jyu.fi, 040 805 
3297. 
 
Tutkimuksen vastuullinen ryhmä, joka käsittelee henkilötietoja: 
 

• Heli Tyrväinen, yliopistonopettaja, heli.tyrvainen@jyu.fi, puh. 040 576 7873, Jyväskylän yliopiston 
avoin yliopisto 

• Sanna Uotinen, yliopistonopettaja, sanna.uotinen@jyu.fi, puh. 040 576 7785, Jyväskylän yliopiston 
avoin yliopisto  

• Leena Valkonen, yliopistonopettaja, leena.valkonen@jyu.fi, puh. 040 805 4942, Jyväskylän yliopis-
ton avoin yliopisto  

 
 
2. Henkilötietojen käsittelijä(t) 
 
Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja 
sen antamien ohjeiden mukaisesti. Tässä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelijöinä toimivat: Zoom-
sovellus (toimittaa Tieteen keskus CSC) sekä Microsoft. Jyväskylän yliopisto on laatinut näiden tahojen 
kanssa tietojenkäsittelysopimuksen.  
 
 
3. Henkilötietojen muu luovuttaminen tutkimuksen aikana 
 
Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta sivullisille. 
 
  
4. Tutkimuksessa ’Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen eriaikaisessa, kirjoittamalla tapahtuvassa 

korkeakouluopintojen verkkokeskustelussa’ käsiteltävät henkilötiedot  
 
Henkilötietojasi käsitellään tiedotteessa kuvattua tutkimustarkoitusta varten.  Tietojen kerääminen pe-
rustuu tutkimussuunnitelmaan. Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, sähkö-
postiosoite, osoite, videotallenne ja äänitallenne ryhmähaastattelutilanteesta, haastattelumuistiinpanot.  
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Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä. Kaikki tutkittavat ovat täysi-ikäisiä, yli 15-vuoti-
aita. Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu Avoimen yliopiston verkkosivulla ja tutkittaville on annettu 
suora linkki sähköpostitse näihin tietoihin.    
 
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tieteellisessä tutkimuksessa  

  

☒Yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus (tietosuoja-asetuksen artikla 6.1.e, erityiset henkilötieto-
ryhmät 9.2.j)  
 
6. Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle  
  
Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.   
  
7. Henkilötietojen suojaaminen  
  
Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutki-
muksella on vastuuhenkilöt. Tutkimuksen rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kan-
nalta välttämättömiä tietoja. Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston litterointivai-
heessa. Tutkittavaa koskevat ääni- ja videotallenteet tuhotaan litteroinnin jälkeen, jolloin aineisto on 
anonymisoitu.  
 
Tunnistettavuuden poistaminen  
 

☒Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot poistetaan täydelli-
sesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja).   

   
Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan  
 

☒käyttäjätunnuksella   ☒salasanalla    
 
Zoom-tapaamisen tallenne tallentuu Jyväskylän yliopiston verkkolevylle, josta se siirretään Jyväskylän 
ylipiston hallinnoimaan tietoturvalliseen NextCloud-ympäristöön. Zoom-tapaamisesta kirjoitetut litte-
raatit, anonymisoitu aineisto, säilytetään tutkimuksen ajan NextCloudissa (Jyväskylän yliopiston hallin-

noima). Haastattelutilanteista tallennetaan varmuuskopio erillisellä äänen tallennuslaitteella. Mikäli ää-
nitallennetta ei tarvita, se hävitetään heti tallennuksen jälkeen. Siinä tapauksessa, että itse videotallen-
nus epäonnistuu, tehdään litterointi äänitallenteen pohjalta. Litteroinnin jälkeen äänitallenne hävite-
tään.   
 
Tutkimuksesta on tehty erillinen tietosuojan vaikutustenarvio  

☒ Ei, koska tämän tutkimuksen vastuullinen johtaja on tarkastanut, ettei vaikutustenarviointi ole pakol-
linen.  
 
Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset  

☒Kyllä  
 
8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN  
  

☒ Tutkimusrekisteri hävitetään tutkimuksen päätyttyä arviolta 31.12.2023 mennessä. 
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9. Rekisteröidyn oikeudet  
Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)  
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös ha-
lutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.  
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)  
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täy-
dennystä.  
  
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)  
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kui-
tenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteelli-
sessä tutkimuksessa.  
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)  
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi 
paikkansapitävyyden.  
 
Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)  
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun 
etuun. Tällöin rekisterinpitäjä ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on ole-
massa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi.  
 
Oikeuksista poikkeaminen  
Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen 
tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoi-
tuksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvi-
oidaan aina tapauskohtaisesti. Oikeuksista voidaan poiketa myös jos rekisteröityä ei pystytä tai ei enää pystytä 
tunnistamaan. 
 
Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko  
Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsit-
telyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja omi-
naisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.  
  
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen  
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki 
oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 
35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 
C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140.  
 
Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Jyväskylän yliopistolle  
https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta  
 
Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomai-
selle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suo-
messa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.  
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu 
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