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Tieteellisen tutkimusrekisterin tietosuojaseloste 

EU:n yleinen tietousoja-asetus (2016/679) 

Tietosuojaselosteen laatimispäivä 13.6.2018 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Nimi: Anu Raulo, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Osoite: Rajakatu 35, 40101 Jyväskylä 

Puhelinnumero: 040 869 0649 

Sähköposti: anu.raulo@jamk.fi 

2. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
Pysytään pinnalla -hankketta toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän, Lahden, Oulun ja Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulut. Jokainen partneri vastaa omalla alueellaan kahden yritysryhmän kehittämisprosessin
läpiviennistä. Osallistujilta kerätään tietoa kehittämisprosessia varten. Tietoa käytetään valmennusten
sisältöjen suunnitteluun ja yritysten omien kehittämistavoitteiden määrittelyyn. Tiedot kerätään
webropolkyselyllä aloitustilanteessa. Samankaltainen kysely totetutetaan prosessin lopussa vaikuttavuuden
arviointia varten.

Tutkimus toteutetaan kaikilla alueilla samanmuotoisena ja siitä vastaa jokaisen alueen projektivastaava. 
osahankevastaavat ovat:  
Lamk: Sirpa Keminen, 050 403 6891, sirpa.keminen@lamk.fi 
Oamk: Liisa Kiviniemi, 050 304 66 98, liisa.kiviniemi@oamk.fi 
Xamk: Niina Koponen, 040 184 2269, niina.koponen@xamk.fi 

Jokainen alue on vastuussa keräämänsä tiedon käytämisestä vastuullisesti ainoastaan määriteltyyn 
tarkoitukseen. Jokaisen alueen osahankevastaava on myös vastuussa alueellaan kerätyn tiedon hävittämisestä 
neljä kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen eli viimeistään 30.6.2020.  

Yksittäisen yrityksen tai vastaajan tietoja ei jaeta alueiden välillä vaan niitä kätetään yrityksen omaan 
kehittämisprosessiin. Tutkimustuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää alue- ja alakohtaisessa vertailussa sekä 
hankkeen viestinnässä kuten artikkeleissa, blogikirjoituksessa jne. Tässä tapauksessa tulokset ovat kuitenkin 
raporttimuodossa, josta on mahdotonta enää tunnistaa yritystä tai yksittäistä vastaajaa.    

3. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
Anu Raulo, Jamk

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Mirja Nojonen, 040 576 4450, mirja.nojonen@jamk.fi

http://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm
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5. Tutkimuksen suorittajat 
Jamk:  Anu Raulo, Annu Niskanen, Jari Kotilainen, Johanna Pitkänen, Toni Pekkola 
Lamk: Sirpa Keminen, Tatu Saarinen, Kirsi Kallioniemi, Heli Lahtio 
Oamk: Liisa Kiviniemi, Jaana Uusitalo, Juha Alakulppi 
Xamk: Niina Koponen 

 
6. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa 

Jamk: Anu Raulo, 040 869 0649, anu.raulo@jamk.fi 
Lamk: Sirpa Keminen, 050 403 6891, sirpa.keminen@lamk.fi 
Oamk: Liisa Kiviniemi, 050 304 66 98, liisa.kiviniemi@oamk.fi 
Xamk: Niina Koponen, 040 184 2269, niina.koponen@xamk.fi 

 
 
7. Tutkimusrekisterin nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika 
 
Tutkimuksen nimi: Pysytään pinnalla kehittämisprosessi 

Tutkimuksen luonne:  Kertatutkimus   Seurantatutkimus  Muu, mikä       

Tutkimuksen kestoaika 
(Kuinka kauan henkilötietoja 
käsitellään?) 

1.3.2018-30.6.2020 

 
8. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään, jotta vastaukset voidaan yhdistää tiettyyn yritykseen ja henkilöön yrityksessä. Tietojen 
kerääminen on olennaista, koska kehittäminen kohdentuu paitsi organisaation myös yksilön 
muutoskyvykkyyden kasvattamiseen.   

 
9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 
Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen artikla 6 tai artikla 9. 
 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1 (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoitukseen): 

 
 Rekisteröidyn suostumus 

 
 Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, säädökset: amk laki 932/2014 §4 

 
 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:       
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 9 (erityiset henkilötietoryhmät): 

 rekisteröidyn suostumus 
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 yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi 

 
10. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 

Tutkittavasta kerätään ja tallennetaan seuraavat yksilöimistiedot: nimi, yritys, toimiala, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, asema yrityksessä sekä koulutustausta. Muut kerättävät tiedot ovat vastajan mielipiteitä 
työpaikkaansa liittyen. Kysymykset koskevat 1) luottamusta ja yhteistyötä, 2) uudistumista, innovointia ja 
tuottavuutta, 3) osaamisen kehittämistä sekä 4) työhyvinvointia ja terveyttä.   

 
11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 

Tiedot kerätään sähköisellä webropol-kyselyllä, jota tarkennetaan tarvittaessa haastatteluilla.   
 
12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

Vastauksia ei luovuteta ulkopuolisille niin, että niistä voisi tunnistaa vastaajan. Yhteenvetoja, konteja tai 
alueden välistä vertailua voidaan tehdä, kuitenkin niin, että yksittäistä yritystä tai vastaajaa ei voi enää 
tunnistaa.  

 
13. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
14. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.  

 
15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

 Tiedot ovat salassa pidettäviä 
 
Manuaalisen aineiston suojaaminen: lukollinen säilytyspaikka 
 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:   käyttäjätunnus    salasana    käytön rekisteröinti    
  kulunvalvonta   muu, mikä:       
 

Suorien tunnistetietojen käsittely: 
 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 
 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen 

säilyttämiselle): Tutkimuksessa pitää pystyä analysoimaan sekä yritysryhmän, että yksittäisen yrityksen 
tilanne. Yrityksen kehittämistarpeiden esille tuominen edellyttää paitsi organisaation myös yksilön 
kehittämistarpeiden tunnistamista.  

 
16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

 Tutkimusrekisteri hävitetään 
Tutkimusrekiseri arkistoidaan  ilman tunnistetietoja   tunnistetiedoin 

 
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa:  
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17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan poiketa tieteellisessä tutkimuksessa 
seuraavin suojatoimin: 
1. Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan. 
2. Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä. 
3. Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa 
tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. 
4. Jos tutkimuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohdassa 1 (erityiset henkilötietoryhmät) ja artiklassa 10 
(rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät henkilötiedot) tarkoitettuja henkilötietoja, niin em. kohtien 1 – 3 noudattamisen 
lisäksi tulee tehdä tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen tietosuojan vaikutustenarviointi ja toimittaa se 
tietosuojavaltuutetun toimistoon 30 päivää ennen tutkimuksen aloittamista.  

 
Seuraavista rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista poiketaan tässä 
tutkimuksessa: 

 Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15). 
 Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16). 
 Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei sovelleta 

tieteellisessä tai historiallisessa tutkimustarkoituksessa silloin, kun poisto-oikeus todennäköisesti estää tai 
vaikeuttaa käsittelyä. 

 Rekisteröidyn oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18). 
 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (artikla 21). 

 
Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot ilmoituksen 
kohdassa 4. 

 


