
 
 

       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 

  
Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS) ja pyyntö osallistua tutkimukseen  
   

Olet osallistumassa VISIOS-hankkeen ryhmäkeskusteluun, ja sinulta pyydetään lupaa käyttää 
ryhmäkeskustelussa syntynyttä aineistoa tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 
vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeita ja siirtymän esteitä ja mahdollisuuksia 
dokumenttianalyysin ja sidosryhmäkeskustelujen nauhoitusten avulla. 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, 
keskeyttää osallistumisen tai peruuttaa jo antamasi suostumuksen syytä ilmoittamatta milloin 
tahansa tutkimuksen aikana. Tästä ei aiheudu sinulle kielteisiä seurauksia. Keskeyttäessäsi 
tutkimukseen osallistumisesi tai peruuttaessasi antamasi suostumuksen, sinusta siihen mennessä 
kerättyjä henkilötietoja, näytteitä ja muita tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa, kun se on 
välttämätöntä tutkimustulosten varmistamiseksi.   
 
Aineistoa analysoidaan laadullisin tutkimusmenetelmin. Tähän tutkimustiedotteeseen liittyvä 
suostumus koskee tammikuussa järjestettävissä ryhmäkeskusteluissa tehtäviä nauhoituksia. 
Tutkimuksesta ei odoteta aiheutuvan riskejä, haittoja tai epämukavuuksia osallistujalle. Tutkimus 
tuottaa lisätietoa päätöksentekoon, kun pohditaan koulutuksen muutostarpeita. Tutkimuksesta 
julkaistaan raportti, sekä voidaan julkaista tieteellisiä julkaisuja ja konferenssi- ja seminaariesityksiä. 
Osallistujia ei voi tunnistaa tutkimustuloksista. 
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIETOSUOJAILMOITUS 

 
Tässä tietosuojailmoituksessa sinulle kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä osana tutkimusta VIHREÄN 
SIIRTYMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET (VISIOS). Sinulla on lain mukaan oikeus saada nämä tiedot.   
  
1. Rekisterinpitäjä, vastuullinen johtaja ja henkilötietojen käsittelijät 
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 
Koulutuksen tutkimuslaitoksessa tehtävän ja tätä tietosuojailmoitusta koskevan tutkimuksen osalta on Niina 
Mykrä, Tutkijatohtori (FT), Koulutuksen tutkimuslaitos, p. +358 46 9213 690, niina.p.mykra@jyu.fi.  
Henkilötietoja tutkimuksessa käsittelevät tutkimusryhmän jäsenet, eli Jyväskylän yliopiston Koulutuksen 
tutkimuslaitoksen ja Demos Helsingin tutkijat.  Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta 
sivullisille. 
  
2. Tutkimuksessa Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS) käsiteltävät henkilötiedot, 

henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste ja käytännöt   
 
Tutkimukseen kuuluva ryhmäkeskustelu nauhoitetaan, ja osallistujalista (nimi, rooli, taustataho) tallennetaan. 
Näitä henkilötiedoiksi luettavia tietoja käsitellään tutkimustarkoitusta varten (ks. toinen sivu).  Henkilötietojen 
käsittelyn oikeudellinen peruste on yleinen etu: Käsittely on tarpeen tieteellistä varten ja se on oikeasuhtaista 
sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojalaki 4.1 § 3)”. Tietojasi ei siirretä 
EU/ETA -alueen ulkopuolelle. Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen 
tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Tutkimuksen rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen 
tarkoituksen kannalta välttämättömiä tietoja. Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston 
perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto). Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot 
suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tutkimusrekisteri hävitetään tutkimuksen päätyttyä arviolta 
vuoden 2024 loppuun mennessä. 
   
3. Rekisteröidyn oikeudet  
   
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös 
halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista (tietosuoja-asetuksen 15 artikla). Jos käsiteltävissä 
henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä 
(tietosuoja-asetuksen 16 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 (tietosuoja-asetuksen 17 artikla). Sinulla on oikeus 
henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi 
paikkansapitävyyden (tietosuoja-asetuksen 18 artikla). Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei 
ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan 
laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.  
  
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.  Ilmoita tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä: 
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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  Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 

SUOSTUMUS OSALLISTUA TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 

Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS) 

Olen ymmärtänyt, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin milloin tahansa syytä kertomatta 
keskeyttää osallistumiseni tai peruuttaa antamani suostumuksen. Keskeyttämisestä ei aiheudu minulle kielteisiä 
seuraamuksia. Keskeyttämiseen asti minusta kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan edelleen hyödyntää 
tutkimuksessa. 

Olen saanut tiedotteen tutkittavalle sekä tietosuojailmoituksen, ja minulla on ollut mahdollisuus esittää tutkijoille 
tarkentavia kysymyksiä, joten olen saanut riittävät tiedot tutkimuksesta ja henkilötietojeni käsittelystä.  

Antamalla suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen tutkittavana hyväksyn,  

- että minulta kerätään tietoa kuvattuun tutkimukseen ja 
- että minulta kerättyjä henkilötietoja (=nauhoitus työpajasta, osallistujalista) kerätään, käytetään ja 

käsitellään tietosuojailmoituksessa kuvatun mukaisesti. 

Olen ymmärtänyt saamani tiedot, olen harkinnut edellä mainittuja kohtia ja olen päättänyt, että haluan osallistua 
tutkimukseen. 
 

__________________________ ____.1.2023 ________________________________________________________ 
Paikka Aika Allekirjoitus 

 

Yhteystiedot: 

Niina Mykrä 
Tutkijatohtori, FT 
Koulutuksen tutkimuslaitos 
niina.p.mykra@jyu.fi 
 +358 46 9213 690 
 
Hannu Heikkinen 
Professori 
Koulutuksen tutkimuslaitos 
hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi 
+358 50 342 1346 

 

Paperista tai taltioitua suostumusta säilytetään tietoturvallisesti, kuten muutakin henkilötietoa. 


