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Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14, 30
artikla)
(6.4.2020)

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) –tutkimuksessa
käsiteltävät henkilötiedot
STYLE-tutkimukseen osallistuvat lapset ja nuoret ovat vuonna 2020 iältään 3–18-vuotiaita ja
tutkimukseen osallistujia on yhteensä aikuiset mukaan lukien n. 1300 henkilöä. Rekrytointi tapahtuu
JYP Juniorit ry:n kautta.
Tutkimuksessa kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, osoite, joukkue, kyselyvastaukset,
äänitallenne mahdollisen haastattelun yhteydessä, haastattelumuistiinpanot, liikuntapäiväkirja,
liikemittaritiedot liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta.
Tämä tietosuojailmoitus on nähtävillä JYP Junioreiden verkkosivulla (josta löytyvät myös
mahdolliset
sisältöpäivitykset)
ja
saatavilla
Webropol-kyselyyn
vastattaessa
sekä
suostumuslomakkeessa. Ilmoitus toimitetaan tiedoksi kaikille tutkimukseen osallistujille.
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 (tietosuojalaki 4.1 § 3kohta).
Henkilötietojen siirto
Kerättyjä tietoja saatetaan siirtää akateemisen tutkimusyhteistyön puitteissa EU/ETA-alueella
maihin, joissa sijaitsevien tutkimusorganisaatioiden kanssa Jyväskylän Yliopisto tekee aihepiiriin
liittyvää tutkimusta. Tällaisessa yhteistyössä huolehditaan henkilötietojen käsittelyä koskevista
suojatoimista ja tutkittavia informoidaan mahdollisista yhteistyötutkimuksista.
Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja
tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain historiallista/
tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten (tilastointi) sekä muutoinkin
toimitaan niin, että tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.
Tunnistettavuuden poistaminen
Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu
aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla).
Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan
☒ käyttäjätunnuksella ☒ salasanalla ☒ kulunvalvonnalla (fyysinen tila)
Tutkimuksesta on laadittu tietosuojan vaikutustenarviointi ja henkilötietojen käsittelystä
tutkimusavustajien kanssa sovitaan erikseen.
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Tutkimukselle on annettu eettinen ennakkoarvio
☒ Kyllä
Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset
☒ Kyllä
Sopimukset tutkimusavustajien ja/tai henkilötietojen käsittelijöiden/yhteisrekisterinpitäjien kanssa
☒ Kyllä
Aineistojen hallinta
Kyselyyn vastaajien henkilötiedot ovat tiedossa vain tutkimuksesta vastaavilla henkilöillä Jyväskylän
yliopistossa ja UKK Instituutissa ja niitä säilytetään erillään tutkimusaineistosta ja asianmukaisesti
tietosuojatuilla kovalevyillä lukitussa tilassa. Lukittujen tilojen ja tietojen salauksen hallinta on vain
hankkeen johtajalla ja masterdatan hallinnoinnista vastaavilla tutkijoilla. He osallistuvat tietosuojaan
liittyviin koulutuksiin, jotta tutkimuksella on ajantasainen tieto voimassa olevista ohjeistuksista,
kuten EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR). Aineistoa analysoidaan ilman henkilötietoja.
Laiton tietoihin pääsy on tehty erittäin epätodennäköiseksi. Tietojen asiaton käyttö edellyttäisi
tietomurtoa. Tietojen katoaminen on epätodennäköistä, sillä tietoja ei ole tarpeen siirtää fyysisesti.
Alkuperäisaineistoa ei julkaista missään. STYLE-tutkimuksen kysely- ja haastatteluaineistot,
ilman henkilötietoja, säilytetään Jyväskylän yliopistolla verkkoasemalla henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen ja salasanan takana 10 vuotta. Pseudonymisoitu liikemittarilla kerätty aineisto
säilytetään UKK-instituutin verkkoasemalla käyttäjätunnuksen ja salasanan takana
tutkimushankkeen loppuun saakka.
Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
☒ Tutkimusrekisteri anonymisoidaan eli kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta
tunnisteelliseen henkilötietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja.
Aineistoa säilytetään Jyväskylän yliopistossa käyttäjätunnuksen ja salasanan takana 10 vuotta, jonka
aikana pääsy aineistoon voidaan luovuttaa tieteellistä tutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle, jonka
kanssa Jyväskylän Yliopisto tekee yhteistyötä. Sen jälkeen se arkistoidaan yhteiskunnalliseen
tietoarkistoon.
Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät
Tämän tutkimuksen yhteisrekisterinpitäjät ovat Jyväskylän yliopisto ja UKK Instituutti:
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.
UKK-instituutti, Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere. Vaihde (03) 282 9111, Y-tunnus: 04278069. info(a)ukkinstituutti.fi. UKK-instituutin tietosuojavastaava: tietosuoja@ukkinstituutti.fi, puh. 046
922 1658.
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
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JY (tutkimuskokonaisuus) Sami Kokko, 040 805 3561, sami.p.kokko@jyu.fi, L 329,
Keskussairaalantie 4.
UKK Instituutti (liikemittariaineistot) Tommi Vasankari, 040 505 9157,
tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi,
Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere.
Tutkimuksen suorittajat
Mikko Simula, 040 805 3126, mikko.simula@jyu.fi, L338, Keskussairaalantie 4
Jonne Silonsaari, 040 648 6293 jonne.e.silonsaari@jyu.fi, L358, Keskussairaalantie 4
Iina Raudasoja, 040 355 3328 iina.s.m.raudasoja@jyu.fi, L339, Keskussairaalantie 4
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.
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 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.
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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

