JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS 26.3.2021
Tietosuojailmoitus
Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14,
30 artikla)
1. Tutkimuksessa Viisauden kehittyminen ja metsäsuhteen rakentuminen metsäesiopetuksessa käsiteltävät henkilötiedot
Tutkimuksessa selvitetään lasten viisauden kehittymistä ja metsäsuhteen rakentumista. Tutkimuksessa tarkastellaan metsää oppimisympäristönä. Lisäksi selvitetään mitä merkityksiä esikoululaiset, heidän ryhmänsä
varhaiskasvattajat ja lasten vanhemmat antavat metsälle ja metsäluonnolle.
Tutkimuksessa lapsista kerätään henkilötietoja, kuten metsäesiopetuksen arjesta ääni- ja kuvatallenne, havainnointi- ja haastattelumuistiinpanot ja lasten ryhmähaastattelutallenne, oppimisympäristöstä valokuvat,
sukupuoli. Työntekijöiltä ja vanhemmilta kerätään henkilötietoina, koulutustausta, ammatti, ikä, sukupuoli ja
kyselyvastaukset sekä haastatteluvastaukset.
Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu tutkimushankkeen verkkosivulla (https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/viisausja-oppiminen/hankkeet). Kyselytutkimukseen osallistuvalle annetaan suora linkki sähköisellä kyselylomakkeella näihin tietoihin. Lasten ja aikuisten haastattelujen sekä lasten videointien tietosuojailmoitus annetaan
suostumuslomakkeen liitteenä.
2. 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).
Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle
Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä] EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö Eeva K. Kallio. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain tieteellistä tutkimusta
varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. Luovuttaminen
koskee tietoarkistoa ja mahdollista opiskelijakäyttöä: 1-2 hankkeeseen pro gradu-tutkielmaa tekevää opiskelijaa.
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). Lapsiryhmän videoiden osalta ei tunnistetietoja voida poistaa.
Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan
☒ käyttäjätunnuksella ☒ salasanalla ☒ käytön rekisteröinnillä ☒ kulunvalvonnalla (toimistotila)
Henkilötietoihin on pääsy vain tässä tietosuojaselosteessa mainituilla henkilöillä. Tiedon luokittelussa noudatetaan Jyväskylän yliopiston salassa pidettävän tiedon luokittelu- ja käsittelyohjetta. Käytettävät ohjelmat
ja palvelut ovat Jyväskylän yliopiston tietoturva- ja tietojen käsittelyohjeistusten mukaiset.
Tutkimukselle on annettu eettinen ennakkoarvio: ☒ Kyllä. Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta
26.3.2021.
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Tutkimuksesta on tehty erillinen tietosuojan vaikutustenarvio (riskien arviointi).
Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset. Henkilötietojen käsittelysopimukset tehdään
tarvittavin osin opiskelijoiden (1-2) ja mahdollisten tutkimusavustajien (1-2) kanssa.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
☒ Tutkimusrekisteri hävitetään seuraavasti: Kyselyaineisto poistetaan webropolista 31.12.2022 mennessä.
Video- ja haastatteluaineisto säilytetään 2 vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen ja tuhotaan 31.12.2024.
☒ Kysely- ja haastatteluaineiston litteraatioiden osalta tutkimusrekisteri anonymisoidaan eli kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen henkilötietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja Anonymisoitu kyselyaineisto ja anonymisoitu aikuisten haastattelulitteraatioaineisto luovutetaan Yhteiskunnalliselle tietoarkistolle, jossa pysyvä säilytys.
Lisätietoa arkistoinnin kestosta ja paikasta: eeva.k.kallio@jyu.fi ja terhi.a.ek@jyu.fi

Rekisterinpitäjä ja tutkimuksen tekijät
Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä
on: Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Ytunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja(at)jyu.fi, puh. 040 805 3297.
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Eeva K. Kallio, +358 40 805 4254, eeva.k.kallio@jyu.fi, Koulutuksen tutkimuslaitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.
Yhteyshenkilö ja tutkija: Terhi Ek, p. 041 547 7107, terhi.a.ek@jyu.fi. Tutkimusaineiston yhteyshenkilö, joka
vastaa tarvittaessa tutkittavan tutkimusta koskeviin kysymyksiin.
Tutkimuksen suorittajat: Eeva K. Kallio ja Terhi Ek sekä tutkimusavustaja. Henkilötietoja käsittelevät ovat
sopimussuhteessa yliopistoon. Sovituin osin tutkimusta voivat suorittaa myös 1-2 yliopiston opiskelijaa pro
gradu-tutkielmaan liittyen. Lisätietoja henkilöistä saa tutkimuksen johtajalta.
Tässä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelijöitä ovat: Tutkijat Eeva K. Kallio ja Terhi Ek, tutkimusavustaja,
1-2 opiskelijaa sekä Webropol, CollabRoom ja NextCloud. Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan tahoa,
joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja sen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikki käsittelijät
nimetään ja heidän kanssaan tehdään tietojenkäsittelysopimus: https://uno.jyu.fi/fi/ohjeet/turvallisuus-tietoturva-ja-tietosuoja/tietosuoja/tietojenkasittelysopimus-dpa-data-prosessing-agreement. Kyselyaineisto ja
liitteroitu haastatteluaineisto pseudonymisoidaan ja tallennetaan yliopiston hallinnoimaan pilvipalvelu NextCloudiin analysointia varten ja 2 vuotta verifiointia varten. Litteroitu haastatteluaineisto ja em. kyselyaineisto
luovutetaan 2 vuoden säilytyksen jälkeen anonymisoituna Tietoarkistoon. Video- ja haastatteluaineisto tallennetaan yliopiston hallinnoimaan CollabRoomiin. Videoaineistoa ja äänitallenteita ei luovuteta eikä arkistoida. Rekisterinpitäjällä on tietojenkäsittelysopimus Webropolin ja NextCloudin sekä CollabRoomin kanssa.

Rekisteröidyn oikeudet
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
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.
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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.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)
Sinulla on oikeus saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on mahdollista ja käsittely
suoritetaan automaattisesti.
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 yliopiston tietosuojavastaavaan.
Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja
arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, 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

