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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIEDOTE KYSELYSTÄ & TIETOSUOJAILMOITUS 

     

Kyselyn nimi ja rekisterinpitäjä 

 

YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka (5 op) -kurssi/projektiosaamisen 

opinnot 

 

Rekisterinpitäjä: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 

 

Pyyntö osallistua kyselyyn 

 

Sinua pyydetään mukaan kyselyyn, jossa kartoitamme projektiosaamisen opintoihin liittyen 

sitä, mitä kautta opiskelijamme ovat saaneet tietoa opinnoistamme ja mitkä tekijät ovat 

motivoineet ilmoittautumaan opintoihimme. Samalla pyrimme myös selvittämään, missä 

määrin tulevat tarjonnassamme olevat projektiosaamisen opinnot herättävät 

opiskelijoidemme kiinnostuksen. 

 

Saat kutsun kyselyyn, koska olet ilmoittautunut YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja 

ryhmädynamiikka (5 op) -kurssille.  

 

Tämä tiedote kuvaa kyselyämme ja siihen osallistumista. Alla olevassa 

Tietosuojailmoituksessa kerromme tarkemmin henkilötietojen käsittelystä.  

 

Pyydämme kyselyyn mukaan kaikkia talvella 2021-2022 YJOA2190-kurssille  

ilmoittautuneita.  

 

Vapaaehtoisuus 

 

Tähän kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta kyselyyn tai 

keskeyttää osallistumisen, milloin tahansa. 

 

Kyselyn kulku 

 

Osallistut vastaamalla Webropol-kyselyyn. Vastaaminen vie n. 5 minuuttia. 

    

Webropol-kyselyn avulla kartoitamme projektiosaamisen opintoihimme liittyen sitä, mitä 

kautta opiskelijamme ovat saaneet tietoa opinnoistamme ja mitkä tekijät ovat motivoineet 

ilmoittautumaan opintoihimme. Samalla pyrimme myös selvittämään, missä määrin tulevat 

tarjonnassamme olevat projektiosaamisen opinnot herättävät opiskelijoidemme 

kiinnostuksen. 
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Kyselyn kustannukset  

 

Kyselyyn osallistumisesta ei makseta palkkiota.  

 

Kyselyn tuloksista tiedottaminen ja kyselytulokset 

 

Hyödynnämme kyselystä saatua tietoa avoimen yliopiston opetuksen ja ohjauksen 

kehittämistyössä. Kyselyvastauksista laadituissa raporteissa aineistoa käsitellään 

anonyymisti, eikä niistä voi tunnistaa yksittäistä osallistujaa.  

 

Lisätietojen antajan yhteystiedot 

  

Yliopistonopettaja Päivi Patja, avoin yliopisto, paivi.m.patja@jyu.fi, 040 5767839 

 

TIETUOSUOJAILMOITUS  

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14, 

30 artikla) 

  

1. Projektiosaamisen opintoja koskevassa kyselyssä käsiteltävät henkilötiedot 

 

Tämä kysely liittyy Jyväskylän avoimen yliopiston opetuksen ja ohjauksen kehittämistyöhön. 

 

Kyselyssä hyödynnetään seuraavia henkilötietojasi: 

 

- Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin tallentamasi sähköpostiosoite (Webropol-kyselyä koskeva 

linkki lähetetään kyseiseen sähköpostiosoitteeseen)  

- kyselyvastauksesi (kyselyssä ei kerätä suoria tunnistetietoja, vaan ainoastaan 

taustamuuttujatietoja) 

 

Webropol-kyselyssä on suora linkki tähän tietosuojailmoitukseen. 

 

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa 

 

Yleisen edun mukaiset tehtävät (yliopistokoulutuksen arviointi ja kehittäminen; yliopistolain 2009/558, 2 

ja 87 §:t ja niihin liittyvien tilastojen tuottaminen). 

 

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle 

 

Tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.  

 

Henkilötietojen suojaaminen 

 

Henkilötietojen käsittely tässä kyselyssä perustuu Jyväskylän avoimen yliopiston opetuksen ja ohjauksen 

kehittämistyöhön ja kyselyllä on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään vain kyseiseen 

kehittämistyöhön Jyväskylän avoimen yliopiston/Jyväskylän yliopiston sisällä ja kyselyn vastuuhenkilö 

toimii siten, että sinua koskevat tiedot eivät paljastu Jyväskylän yliopiston ulkopuolisille. 

 

Tunnistettavuuden poistaminen 
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Kyselyaineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kyselyssä ei kerätä suoria tunnistetietoja, 

vaan ainoastaan taustamuuttujatietoja). 

 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY KYSELYN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 

Kyselyn tuloksia koskeva raportointi on valmis marraskuun 2022 loppuun mennessä. Kyselyvastaukset 

poistetaan Webropolista joulukuussa 2022. 

 

 

Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät 

 

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja avoin yliopisto vastuuyksikkönä. 

 

Vastuuyksikön yhteystiedot: 

 

Merja Karjalainen, merja.karjalainen@jyu.fi, 050 441 3687 

 

Webropol-kyselyn vastuuhenkilö: Yliopistonopettaja Päivi Patja, paivi.m.patja@jyu.fi, 040 5767839 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit 

myös halutessasi 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 täydennystä. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen 

ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen 

toteutumista tieteellisessä 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 yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että 

käsittelyyn on olemassa 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 tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä 

suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko 
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Kyselyssä henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Kyselyssä henkilötietojen 

käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan 

henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman avoimen yliopiston opetuksen ja ohjauksen 

kehittämisen 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@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 

valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-

asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu 

 

Halutessasi voit jättää palautetta tiedotteesta tai tietosuojailmoituksesta (+ avoin vastauskenttä) 

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta
https://tietosuoja.fi/etusivu

