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Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa 
(tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14, 30 artikla) 
 
      18.1.2021 
 
1. TUTKIMUKSEN NIMI: Opiskelijan Kompassi ja KnowHau koira-avusteinen toiminta –työpaja 
 
Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: haastattelussa tallennettu ääniteaineisto, 
palautelomake, joka kerätään jokaisen ryhmäkerran lopussa (anonymisoitu, sisältää tiedon vain siitä, mihin 
ryhmään olet osallistunut). Lisäksi mahdolliseen yksilöhaastatteluun kutsumisen osalta vapaaehtoisesti 
ilmoitettu sähköpostiosoite ja yksilöhaastattelussa tallennettu ääniteaineisto. 
 
2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa 

 
Käsittely on tarpeen tieteellistä tutkimusta varten ja se on oikeasuhtaista tavoiteltuun yleisen edun 
mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojalaki 4.1 § 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. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain tieteellistä tutkimusta varten 
sekä muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. 
 
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 
 
Jokaiselle tutkittavalle henkilölle annetaan numeerinen tunnuskoodi ja valmis tutkimusaineisto säilytetään 
Jyväskylän yliopiston IT-palvelimella. Tutkittavien yhteystiedot ovat vain projektitutkija Panajiota Räsäsen 
käytössä. Tutkimusryhmän jäsenet kirjautuvat palvelimelle henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla, joka on yliopiston käytänteiden mukaan määräajoin vaihdettava. Henkilötietoja ei luovuteta 
missään vaiheessa tutkimusryhmän ulkopuolisille henkilöille.  
 
Tutkimuksesta on tehty tietoturvariskien itsearviointi tutkimuksessa. Tutkimusryhmä noudattaa Jyväskylän 
yliopiston antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä tieteellisessä tutkimuksessa. Pseudonymisoitua 
tutkimusaineistoa käyttävät tutkimusavustajat/psykologian opiskelijat allekirjoittavat vaitiolositoumuksen 
aineistoon liittyen. 
 
Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
Tutkimuksen aineistonkeruu päättyy keväällä 2021. Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman 
tunnistetietoja. 
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Rekisterinpitäjä 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: johtaja Peppi Taalas, 050 554 1720, peppi.taalas@jyu.fi, Monikielisen 
akateemisen viestinnän keskus (Movi)/Oppio, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 
 
Tutkimuksen suorittajat:  
Movin johtaja Peppi Taalas, tutkimuksen vastuullinen johtaja. 
Projektitutkija Panajiota Räsänen, yliopistotutkija Mari Huhtala, asiantuntija Hanna Ahola, tutkimuksessa 
pro gradu työtä tekevät opiskelijat Sini Seivo, Saija Pulkkinen ja Aija Siiriäinen. 
 
Lisätietoja henkilöistä saa tutkimuksen johtajalta.  

 
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. 
 
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. 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja 
Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen 
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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, 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 toimisto 
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi 
 
 


