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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIETOSUOJAILMOITUS 

 
  

Olet osallistumassa tieteelliseen tutkimukseen. Tässä tietosuojailmoituksessa sinulle kerrotaan henkilötietojesi 
käsittelyä osana tutkimusta. Sinulla on lain mukaan oikeus saada nämä tiedot.   
  
1. Rekisterinpitäjä(t)  
 
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 johtaja tai ryhmä 
 

Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Minna Maunumäki, minna.j.maunumaki@jyu.fi  
Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Tiina Lämsä (tiina.al.lamsa@jyu.fi)  
Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Maarit Koskinen (maarit.g.koskinen@jyu.fi)   
Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Auli Talamo (auli.talamo@jyu.fi)   

 
  

Henkilötietoja tutkimuksessa käsittelevät tutkimusryhmän jäsenet: 
 

Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Minna Maunumäki, minna.j.maunumaki@jyu.fi  
Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Tiina Lämsä (tiina.al.lamsa@jyu.fi)  
Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Maarit Koskinen (maarit.g.koskinen@jyu.fi)   
Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Auli Talamo (auli.talamo@jyu.fi)   
 

Aineistoa käsittelevät mahdollisesti myös opinnäytetyötä tekevät opiskelijat. Lisätietoja henkilöistä saa 
tutkimuksen yhteyshenkilöiltä.  
 

  
2. Henkilötietojen käsittelijä(t) 

 

Tässä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelijöitä on myös Webropol, joka käsittelee henkilötietoja 
rekisterinpitäjän lukuun ja sen antamien ohjeiden mukaisesti  
 
  
  
3. Henkilötietojen muu luovuttaminen tutkimuksen aikana 
 
Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta sivullisille. 
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4. Tutkimuksessa ’Avoimen yliopiston tuntiopettajien arviointikäsitykset sekä osallisuuden kokemukset 
akateemisessa opetustyössä’ käsiteltävät henkilötiedot  

  
Henkilötietojasi käsitellään tiedotteessa kuvattua tutkimustarkoitusta varten.  Sinusta kerätään seuraavia 
henkilötietoja Webropol- kyselylomakkeella: sukupuoli, syntymävuosi, tutkinto, koulutus, työkokemuksen kesto, 
opetettava tieteenala, työnkuva avoimessa yliopistossa ja kyselyvastaukset. Tietojen kerääminen perustuu 
tutkimussuunnitelmaan.  Henkilötietoja kysytään, koska ne toimivat tutkimusaineiston taustatietoina.  Tämä 
tietosuojailmoitus on julkaistu avoimen yliopiston verkkosivulla ja tutkittavalle on annettu suora linkki sähköisellä 
kyselylomakkeella näihin tietoihin.  
  
  
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tieteellisessä tutkimuksessa  

  
 

☒Yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus (tietosuoja-asetuksen artikla 6.1.e, erityiset henkilötietoryhmät 
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 tutkimuksella 
on yhteyshenkilöt, jotka vastaavat tutkimuksesta. Tutkimuksen rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen 
tarkoituksen kannalta välttämättömiä tietoja. Tutkimuksen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään 
tietoturvallisesti ja henkilötietoihin on pääsy vain tässä tietosuojaselosteessa mainituilla henkilöillä. 
Tutkimusaineistoa säilytetään Jyväskylän yliopiston tutkimusaineiston käsittelyä koskevien tietoturvakäytänteiden 
mukaisesti.  Tutkimusaineisto tallennetaan Jyväskylän yliopiston S-asemalle.   
   
Tunnistettavuuden poistaminen  
  

☒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   ☒salasanalla   ☐käytön rekisteröinnillä    ☐kulunvalvonnalla (fyysinen tila)  

 ☐muulla tavoin, miten:  
  
  
Tutkimuksesta on tehty erillinen tietosuojan vaikutustenarvio  

☐  Kyllä ☒ Ei, koska tämän tutkimuksen vastuullinen ryhmä on tarkastanut, ettei vaikutustenarviointi ole 
pakollinen.  
  
Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset  

☒Kyllä  
  
  
8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN  
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☒ Tutkimusrekisteri hävitetään tutkimuksen päätyttyä arviolta vuoteen 2030 mennessä 
 
 
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 
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 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. 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 
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 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/etusivu  
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