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TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
13 ja 14 artiklat 

Laatimispäivä: [päivitetty 3.11.2020] 
  
Tietoa tutkimukseen osallistuvalle 
 
Olet osallistumassa Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekemään tutkimukseen. Tässä selosteessa 
kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista 
seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos 
keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin 
käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla 
on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn. 

 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 
Osoite: PL 412 (Kampusranta 11), 60100 Seinäjoki 
 
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa: (henkilö, johon tutkittavat voivat olla yhteydessä 
tutkimukseen liittyvistä tietosuoja-asioista) 
Nimi: Maiju Kinossalo 
Osoite: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö 
Puhelinnumero: 040 830 0346 
Sähköpostiosoite: maiju.kinossalo@seamk.fi 
 
Nimi: Henna Jousmäki 
Osoite: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö 
Puhelinnumero: 0408300363 
Sähköpostiosoite: henna.jousmaki@seamk.fi  
 
 
 
 

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Kyseessä on Eurooppalainen Child-up tutkimus- ja innovaationhankkeessa kerätty 
tietoaineisto. Tietoja kerätään tutkimuksen toteuttamiseksi. 
 

3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
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Kukin tutkimuksen tekijä eri EU-maissa vastaa keräämiensä tietojen huolellisesta käsittelystä. 
Numeerinen data, joka ei sisällä henkilötunnisteita talletetaan tutkimuksen ajaksi jaettuun 
aineistojen säilytyspaikkaan (IDA www.fairdata.fi). 

 
 
 

4. Tutkimuksen vastuullinen tutkija tai tutkimuksesta vastaava ryhmä 
 

 
Nimi: YTT Tiina Hautamäki, 
Osoite: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö 
Puhelinnumero: 040 8300495 
Sähköpostiosoite: tiina.hautamaki@seamk.fi 
 
 

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava on Jarmo Jaskari. Häneen saa yhteyden 
sähköpostiosoitteesta tietosuojavastaava@seamk.fi 
 
 

6. Tutkimuksen suorittajat 
 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysyksikön tutkijat ja tutkimusavustajat ja 
opinnäytetöiden tekijät yhteistyössä Tampereen yliopiston Kasvatuksen ja kulttuurin 
tiedekunnan tutkijoiden ja tutkimusavustajien kanssa. 
 
Numeerisessa muodossa olevaa dataa voivat hyödyntää kaikki Child-up projektin tutkijat. 
 
Haastattelu- ja havainnointiaineistojen litteraatioita ja kirjallisesti tuotettujen aineistojen ilman 
tunnistetietoja sisältävää englanniksi käännettyä kirjallista aineistoa käsittelevät kaikki Child-
up-projektin kansainväliset tutkijat. 
 

 

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika 
 

Tutkimuksen nimi: Children Hybrid Integration:  Learning Dialogue as a way of Upgrading 
Policies of Participation, Child-up – Lasten ja nuorten osallisuuden pedagogiikkaa  kouluissa ja 
kasvatusyhteisöissä  – moninaisen kotoutumisen tutkimus- ja innovaatioprojekti 

 
 

 X Kertatutkimus   Seurantatutkimus 
 
Henkilötietojen käsittelyn kesto:  
Projektin ajan 1.6.2022 saakka. Projektin päättyessä anonymisoidut aineistot arkistoidaan 
toistaiseksi yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 

 

http://www.fairdata.fi/
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8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisella perusteella:  
 
 

 X tutkittavan suostumus 
 rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
 yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö: 

 tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 
 tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi 

 rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 
 mikä oikeutettu etu on kyseessä: 
 

 

9.  Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
 
 
Tiedot, jotka tutkittavasta kerätään ja tallennetaan. Ikä, sukupuoli, syntymämaa, asumisaika 
Suomessa, asuminen muussa maassa ennen Suomeen tuloa, vanhempien syntymämaa, perheen 
asumistilanne, kielitaito. Tutkittavien näkemyksiä ja kokemuksia liittyen varhaiskasvatukseen, 
kouluun ja kotoutumiseen. Haastattelu- ja havaintoaineisto sisältää lisäksi tietoa käytännön 
toiminnasta. 
 

10. Arkaluonteiset henkilötiedot 
 
Tutkimuksessa käsiteltävät arkaluonteiset henkilötiedot ovat sukupuoli, syntymämaa, etnisyys ja 
perheen asumistilanne. Videointiaineistoon saattaa tallentua tietoa esimerkiksi terveydentilasta ja 
mahdollisesti muista arkaluontoiseksi katsottavista asioista.  

 
 
 

 

11.Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
 
Henkilötiedot kerätään eri tutkimusmenetelmin: henkilökohtaisella kyselyllä, 
henkilöhaastattelulla, ryhmähaastattelulla sekä havainnoimalla ja videoimalla. 
 

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti tutkimusryhmän ulkopuolelle. Mahdollinen 
henkilötietojen siirto henkilötietojen käsittelijälle suoritetaan tietoturvallisesti ja 
salassapitosopimuksin (esim. litterointia tai käännöstyötä tarjoava alihankkija). Tutkimuksen 
päätyttyä tutkimusaineisto siirretään Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tietoarkisto arvioi 
tutkijan tekemän tunnistettavuustietojen poiston, tekee tarvittaessa lisää poistoja ja muokkaa 
aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja jatkokäyttöön soveltuvaksi. 
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13. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. 
 

14.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

 X Tiedot ovat salassa pidettäviä. 
 
Manuaalisen aineiston suojaaminen:  
Manuaalinen aineisto (esim. suostumuslomakkeet) säilytetään lukollisessa kaapissa. 
 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: 

 X käyttäjätunnus    X salasana    X käytön rekisteröinti     X kulunvalvonta 
 X muu, mikä: suljetut verkkolevyasemat  

 
Rekisterinpitämiseen käytettyjen tietojärjestelmien hallinnassa noudatetaan osakeyhtiön 
tietoturvasäännöstöä ja –ohjeita. Teknisesti tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät on 
suojattu mm. palomuurilla ja järjestelmien tiedot varmuus kopioidaan säännöllisesti. 
 
Suorien tunnistetietojen (esim. nimi, henkilötunnus ym.) käsittely: 

 X Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 
 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen 

säilyttämiselle):  
 

 

15. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

 Tutkimusrekisteri hävitetään 
 X Tutkimusrekisteri arkistoidaan: 

 X ilman tunnistetietoja   tunnistetiedoin 
 
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa:  
Tutkimusaineisto arkistoidaan yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon toistaiseksi. 
 

16. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen 
 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 
mainittu henkilö. 

 
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan. 
 
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) 
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Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi hankkeessa ja mitä 
henkilötietojasi hankkeessa 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 seuraavissa tapauksissa: 

 
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita 

varten niitä muutoin käsiteltiin 
b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta 

laillista perustetta 
c) vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole 

olemassa perusteltua syytä 
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 

perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 

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, jos kyseessä on jokin seuraavista 
olosuhteista: 
 

a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka 
kuluessa ammattikorkeakoulu voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden 

b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan 
niiden käytön rajoittamista 

c) ammattikorkeakoulu ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, 
mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi 

d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen 
todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn 
perusteet. 

 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla) 
Sinulla on oikeus saada ammattikorkeakoululle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, 
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot 
toiselle rekisterinpitäjälle ammattikorkeakoulun estämättä, jos käsittelyn oikeusperuste on 
suostumus tai sopimus, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 
 
Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot 
siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. 
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Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)  
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai 
oikeutettuun etuun. Tällöin ammattikorkeakoulu ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se 
voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi. Ammattikorkeakoulu voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä 
myös silloin, kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Tässä kohdassa 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. 

 
Voit tarkistaa tietosi kerran vuodessa maksutta. Korvausta voidaan periä, jos esimerkiksi 
tarkastusoikeutta käytetään toisen kerran saman vuoden aikana. 

 
Jos rekisteritiedoissa on virhe, rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen 
huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet 
virheen korjaamiseen. Sinulla on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman 
aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen 
kieltäytymistodistus.  
 
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja 
tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan. Katso kohta 1. yhteyshenkilö. 

 
Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan:  
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  
Tietosuojavastaava  
PL 412 (Kampusranta 11)  

60101 Seinäjoki 
 

Henkilöllisyyden tarkistaminen 

Ellei tietoja pyytävä henkilö ole entuudestaan tunnettu tai hänen henkilöllisyyttään ei muilla 
keinoin voida varmistaa, hänen on todistettava henkilöllisyytensä aina ennen tietojen 
luovuttamista. Henkilöllisyys voidaan todistaa valokuvalla varustetulla virallisella 
henkilöllisyystodistuksella, joksi hyväksytään joko ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen 
antama henkilökortti ja Kela-kortti. 

 
Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
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Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

 
 

 
 


