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KUVAUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ TIETEELLISESSÄ TUTKIMUKSESSA
(TIETOSUOJAILMOITUS EU (679/2016) 13, 14, 30 ARTIKLA)
1. Tutkimuksessa “Opiskelijoiden opintoihin hakeutuminen, opintojen eteneminen,
opiskelukokemukset ja jatkosuunnitelmat. Kokeilu maksuttomien opintojen tarjoamisesta
työttömille ja lomautetuille henkilöille Covid-19 pandemian aikana” käsiteltävät henkilötiedot

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on tarjonnut kokeiluluonteisesti Covid-19
pandemian aikana maksuttomia opintoja työttömille ja lomautetuille henkilöille.
Koulutuksen kehittämiseksi tästä kokeilusta halutaan kerätä tietoa ja palautetta myös
koulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta. Tutkimuksessa käsiteltävät tiedot sisältävät
opiskelijoiden henkilötietoja.
Tutkimuksessa sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, henkilötunnus,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, pyyntö opintomaksujen
poistamisesta, opintosuoritusote, haastattelumuistiinpanot sekä haastattelutallenne.
Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu avoimen yliopiston verkkosivuilla
ja haastattelututkimukseen osallistuville on toimitettu sähköpostilla suora linkki näihin
tietoihin.
2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa
Käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se
on oikeasuhtaista, sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen
nähden (tietosuojain 4 §:n 3 kohta)
Tutkittavan suostumus (EU 679/2016 6.1 a) haastattelututkimuksen osalta.
Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle
Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Y-tunnus:
02458947
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@jyu.fi

Puhelin:
(014) 260 1211
Faksi:
(014) 260 1021

Jyväskylän yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
www.jyu.fi

2 (4)
Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen
tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja
luovutetaan vain historiallista/ tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa
tarkoitusta varten (tilastointi) sekä muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot
eivät paljastu ulkopuolisille.
Tunnistettavuuden poistaminen
Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot
poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida
yhdistää uusia tietoja).
Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa
(pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai
vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja).
Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan
Käyttäjätunnuksella ja salasanalla
Tutkimuksesta on tehty erillinen tietosuojan vaikutustenarvio/tietosuojavastaavaa on
kuultu vaikutustenarvioinnista
Ei, koska tämän tutkimuksen vastuullinen johtaja on tarkastanut, ettei
vaikutustenarviointi ole pakollinen.
Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset
Kyllä
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Tutkimusrekisteri hävitetään (31.12.2024 mennessä).
Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät
Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on:
Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014)
260 1211, Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston
tietosuojavastaava: tietosuoja(at)jyu.fi, puh. 040 805 3297.
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: KT Tarja Ladonlahti, 040
5767754, tarja.ladonlahti@jyu.fi
Yhteyshenkilö(t): Tarja Ladonlahti, 040 5767 754, tarja.ladonlahti@jyu.fi, Alvar Aallon
katu 9, Ruusupuisto ja Maija Riitaoja, 040 1931 593, maija.m.riitaoja@jyu.fi, Alvar Aallon
katu 9, Ruusupuisto.
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Tutkimuksen suorittajat: Henkilötietoja käsittelevät ovat sopimussuhteessa yliopistoon
(avoin yliopisto 3-5 henkilöä, koulutuspalvelut 2-3 henkilöä). Lisätietoja henkilöistä saa
tutkimuksen johtajalta.
Rekisteröidyn oikeudet
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely
perustuu suostumukseen. Koskee tässä tutkimuksessa haastatteluun osallistumista.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
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.
Oikeuksista poikkeaminen
Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuojaasetuksessa 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
Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.
Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten
ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia
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
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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 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

