
 
 

 
   
       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14, 30 
artikla)    

 
1. Tutkimuksessa "Viisastumisen monitasoinen tarkastelu - myöhemmän aikuisiän työbiografiat. Tee aina sitä, 

minkä elämäsi lopussa toivoisit tulleen tehdyksi” käsiteltävät henkilötiedot 
 

Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa työelämässä opitusta ja kokemusviisaudesta. Kysely on suunnattu sekä 
eläkeikää lähestyville yliopistojen työntekijöille että yliopistosta eläkkeelle jääneille työntekijöille. Tutkimuskysely 
lähetetään noin sadalle henkilölle. Kyselyyn vastaaminen ja sen myötä tutkimukseen osallistuminen on 
vapaaehtoista.  

Tutkimusaineisto kerätään Webropol-verkkokyselynä ja aineisto analysoidaan laadullisesti. Tutkittavat valikoidaan 
muokatulla lumipallo- ja eliittiotannalla ja tutkittaville toimitetaan henkilökohtainen vastaamislinkki 
verkkokyselyyn sähköpostissa toukokuussa 2021. Suoria tunnistetietoja (vastaajien nimet ja sähköpostiosoitteet) 
ei käytetä mihinkään muuhun tutkimuksessa kuin kyselyn vastaamislinkin lähettämiseen. Ainostaan yksittäiset 
kyselyvastaukset näkyvät Webropol-raportissa. Vastausaineistoa käsitellään ja säilytetään ilman yksilöiviä 
henkilötietoja siten, että yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa teksteistä. Tutkimuksen vastuullinen johtaja ja 
tutkija suorittavat otannan itsenäisesti, eikä tietoja tai asiakirjoja ole pyydetty miltään organisaatioilta tai 
jäsenrekistereistä eikä kyselyyn vastaamista sellaisten kautta. Henkilötietoja tai asiakirjoja ei luovuteta 
tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille. 

Tutkimuksessa sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite, sukupuoli, ikäryhmä, 
työmarkkina-asema (työssä/eläkkeellä) ja kyselyvastaukset. Yksilöityjä henkilötietoja ja kyselyssä pyydettäviä 
henkilötietoja säilytetään erillään toisistaan. Kyselyn yhteydessä taustatietoina kerättävät yksittäiset kerätyt 
tiedot eivät ole sellaisenaan henkilötietoja. Sukupuolta, ikää ja työmarkkina-asemaa koskevat tiedot saattaisivat 
käytännössä tietoja yhdistämällä johtaa joidenkin yksittäisten vastaajien yksilöitymiseen. Taustatietoina 
kerättäviä ikä- ja sukupuolitietoja ei yhdistetä kyselyvastauksiin. Kyselyn avoimissa vastauksissa saattaa tulla esiin 
henkilön taustan paljastavia tietoja. Tällaisia tietoja ei julkaista missään muodossa. 

Tämä tietosuojailmoitus on annettu tutkittaville sähköpostin liitteenä, yhdessä kyselyyn vastaamislinkin ja 
tutkimustiedotteen kanssa. Osallistumissuostumuslomake on Webropol-kyselyn yhteydessä ja suostumukseksi 
katsotaan verkkokyselyvastauksen lähettäminen. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa 
 
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). Webropol-kyselyyn 
vastaamalla ja vastaukset lähettämällä annat suostumuksesi henkilötietoja sisältävän aineiston käsittelyyn. 
 
Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle 
 
Tutkimuksessa saatuja tietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  
 

KOULUTUKSEN 
TUTKIMUSLAITOS 

27.5.2021 



 
 

2 (4) 
 

 
 
Henkilötietojen suojaaminen 
 
Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tiedonkeruusuunnitelmaan ja 
tutkimuksella on vastuuhenkilö. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti 
tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Aineistoa käsittelevät vain tämän tutkimuksen vastuullinen johtaja 
ja tutkija ja he läpikäyvät tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Tutkija on suorittanut tietosuoja- ja 
tietoturvakoulutukset. Tutkimuksesta saatavia tuloksia esitellään siten, ettei tutkimustulosten raportoinnin 
yhteydessä kenenkään kyselyyn vastanneen henkilöllisyyttä tai taustaa voida tunnistaa tutkimustuloksista. 
Raportoinnissa voidaan käyttää suoria vastaussitaatteja niin, että vastaaja ei ole tunnistettavissa. Henkilöä 
koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. 
Tutkimusaineistoa säilytetään Jyväskylän yliopiston tutkimusaineiston käsittelyä koskevien tietoturvakäytänteiden 
mukaisesti, kuten yliopiston omistamalla suojatulla U-asemalla ja Nextcloud-palvelussa. Paperiaineisto, jossa ei ole 
tunnistetietoja, säilytetään tutkijan etätyöpisteellä lukitussa laatikossa muiden kuin tutkijoiden ulottumattomissa.  
 

Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään seuraavia suojatoimia: 

• tutkimuksella on vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä 
• rekisterinpitäjän ja käsittelijän sisäiset toimenpiteet, joilla estetään pääsy henkilötietoihin; 
• henkilötietojen pseudonymisointi (avovastausten käsittelyssä); 
• henkilötietojen salaaminen 
• tietoturvalliset henkilötietojen käsittely-ympäristöt 
• muut organisatoriset toimenpiteet (kuten tietoturva- ja tietosuojakoulutus)  

Tunnistettavuuden poistaminen 
 
Aineiston keruussa tutkittavia pyydetään kirjoittamaan teksti ilman tunnistettavia nimi-, ammattinimike-, henkilö-
, sijainti- tai aika/vuosilukutietoja. Kaikki suorat tunnistetiedot poistetaan aineistosta perustamisvaiheessa, jotta 
paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole, eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja. Aineisto analysoidaan 
epäsuorin tunnistetiedoin tieteellisen tutkimuksen tarkoituksiin. Aineiston raportointivaiheessa julkaisujen osalta 
pyritään anonymiteettiin ja aineisto anonymisoidaan ennen julkaisua.  
 
Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan 
 
Tutkimuksessa kerätyt sähköiset tekstiaineistot ja henkilötietoja sisältävät rekisterit (nimi ja sähköpostiosoitteisto 
kyselykutsun vastaanottajista) säilytetään käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Tekstiaineistoon ei yhdistetä 
missään vaiheessa tutkittavien suoria tunnistetietoja, kuten sähköpostiosoitteita ja nimiä. Taustatietoina 
kerättäviä ikä- ja sukupuolitietoja ei yhdistetä kyselyvastauksiin. Aineisto ja vastaajien sähköpostiosoitteet 
säilytetään erillään toisistaan eivätkä ne ole yhdistettävissä toisiinsa. Aineisto säilytetään Jyväskylän yliopiston 
tarjoamissa suojatuissa palveluissa, jotka varmuuskopioivat tiedot.  
 
Tutkimuksesta on tehty erillinen tietosuojan vaikutustenarvio/tietosuojavastaavaa on kuultu 
vaikutustenarvioinnista 

☐  Kyllä ☒ Ei, koska tämän tutkimuksen vastuullinen johtaja on tarkastanut, ettei vaikutustenarviointi ole 
pakollinen. 
Tutkimuksesta on tehty suppea perusmuotoinen riskiarvio, jonka mukaan tutkimuksessa ei näyttäisi olevan 
tarvetta tietosuojan vaikutustenarvioon. Kokonaisarvio tutkimuksen tietosuojariskistä on matala. Jos tutkimuksen 
arvioidaan aiheuttavan korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, täytyy tehdä 
vaikutustenarviointi (Data Privacy Impact Assessment, DPIA).  

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

Suorat henkilötiedot hävitetään, kun tutkimusaineisto on kerätty. Henkilötietoja sisältävä aineisto hävitetään 
viimeistään, kun tutkimuksen analysointivaihe on päättynyt. Sähköiset henkilötietoja sisältävät aineistot 
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hävitetään asianmukaisesti Jyväskylän yliopiston tutkimusaineiston käsittelyä koskevien tietoturvakäytänteiden 
mukaisesti esimerkiksi päällekirjoittamalla ja paperiaineistot hävitetään silppurilla tai polttamalla. Kyselyllä kootut 
tiedot ja henkilötiedot poistetaan viimeistään 31.12.2021 mennessä Webropolista. Pseudonymisoitu 
tutkimusaineisto säilytetään Jyväskylän yliopiston verkkolevyllä viiden vuoden ajan tutkimuksen päättymisen 
jälkeen, jotta tutkimustulosten asianmukaisuus voidaan tarvittaessa varmistaa.   
 

Tutkimuksen mahdolliset hyödyt ja haitat tutkittaville 

Tutkimus auttaa omalta osaltaan ymmärtämään sekä suomalaista työelämää että siinä työtä tekevien ihmisten 
työssään ja työurallaan merkittäviksi osoittautuneita kokemuksia. Tutkimuksen kerääminen auttaa pohtimaan 
omia kokemuksiaan ja siten voi syventää omaa ymmärrystä. Tutkimuksesta ei aiheudu haittaa tutkittaville.  

Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät 
 
Rekisterinpitäjä on se, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tavoitteet ja 
keinot organisaatio(t) tai henkilö(t) sekä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.  
 
Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on: Eeva K. Kallio (PsT, dosentti), +358 40 805 4254, eeva.k.kallio@jyu.fi  , 
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. 
 
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Eeva K. Kallio (PsT, dosentti), +358 40 805 4254, eeva.k.kallio@jyu.fi , 
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. 
 
Yhteyshenkilöt: Eeva K. Kallio (PsT, dosentti), +358 40 805 4254, eeva.k.kallio@jyu.fi , Jyväskylän yliopisto, 
Koulutuksen tutkimuslaitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.  

Tutkija: Elina Paananen (apurahatutkija, KM), elina.m1.paananen@jyu.fi , Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen 
tutkimuslaitos, Viisaus ja oppiminen -tutkimusryhmä https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/viisaus-ja-oppiminen  

Tutkimuksen suorittajat:  Eeva K. Kallio (PsT, dosentti), +358 40 805 4254, eeva.k.kallio@jyu.fi  , Jyväskylän 
yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. 
Elina Paananen (apurahatutkija, KM), elina.m1.paananen@jyu.fi , Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, 
Viisaus ja oppiminen -tutkimusryhmä https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/viisaus-ja-oppiminen 

Henkilötietojen käsittelijänä sähköisessä kyselyssä toimii Webropol, jonka kanssa yliopistolla on 
tietojenkäsittelysopimus. 
 
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) 
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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 
 
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 Eeva K. Kallioon (PsT, dosentti), +358 40 
805 4254, eeva.k.kallio@jyu.fi , Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. 
 
 
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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