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”AIRE - Tulevaisuuden älykkäät kuntoutuspalvelut” -hankkeen fokusryhmähaastattelujen tietosuojaseloste, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu   

1 Rekisterin nimi ”AIRE - Tulevaisuuden älykkäät kuntoutuspalvelut” -hankkeen 
fokusryhmähaastattelujen henkilötietorekisteri 

2 Rekisterinpitäjä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 

PL 207, 401010 Jyväskylä 

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa 
asioissa, yhteystiedot virka-aikana 

Chichaeva Julija 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Tietosuojavastaava: tietosuoja@jamk.fi 

4 Henkilötietojen käsittely ja sen 
tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään fokusryhmähaastattelujen 
yhteydessä AIRE - Tulevaisuuden älykkäät 
kuntoutuspalvelut -hankkeen kehitysprosesseja sekä 
tuotoksia varten.  
Fokusryhmähaastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. 
Litteroinnin yhteydessä mahdolliset henkilötiedot 
poistetaan eli aineisto anonymisoidaan.  
Henkilötietoja käsitellään hankkeessa, jotta saadaan 
mahdollisimman kattavaa tietoa kuntoutusalan 
palveluntuottajilta ja kuntoutuspalveluiden 
loppukäyttäjiltä käyttökokemuksista, joita heille on 
syntynyt keskustelevan tekoälyn pilotoinnin aikana. 
Näiden käyttökokemusten pohjalta tunnistetaan 
keskustelevan tekoälyn vahvuuksia ja kehittämiskohteita 
laaja-alaisemmin kuin pelkkien kyselyidenpohjalta. 
Syvällinen käyttökokemuksen ymmärtäminen on tärkeää 
keskustelevan tekoälyn jatkokehityksen kannalta ja 
etenkin muodostettaessa laaja-alaisempaa bottiverkostoa, 
jotta ratkaisu vastaa aidosti käyttäjien tarpeisiin. 
 
Henkilötietoja käsitellään myös rahoittajan hankkeisiin 
liittyvistä seurantavelvoitteista johtuen.  

Henkilötietoja käsitellään ja ylläpidetään 
tietosuojasäännösten mukaisesti. Tietoja käsittelevät vain 
ne hankkeeseen nimetyt työntekijät, joille on myönnetty 



    
 Tietosuojaseloste  2 (3) 
 EU yleinen tietosuoja-asetus 

(2016/679) 
  

    
  30.8.2022   

 

 
 
 
 

pääsy suojattuun tutkimusaineistoon ja joiden tehtäviin 
henkilötietojen käsittely kuuluu.  

5. Rekisterin tietosisältö Tutkimuksen aikana tullaan keräämään seuraavia 
henkilötietoja: nauhoitettavat fokusryhmähaastattelut 
käyttökokemukseen liittyen 

6 Käsittelyperuste Rekisteröidyn suostumus 

Yleinen etu ja julkinen valta 

7 Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterissä pidettävät tiedot saadaan säännönmukaisesti 
henkilöltä itseltään 

8 Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuoliseen käyttöön. 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

9 Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-
palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta 
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 
Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja 
sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, 
joiden työnkuvaan se kuuluu. 

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai 
säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään niin pitkään 
projektin tarve edellyttää.  

Fokusryhmähaastattelun nauhoite hävitetään litteroinnin 
jälkeen.  

11 Profilointi ja automaattinen 
päätöksenteko 

Tiedoilla ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai 
profilointia. 
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12 Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä 
on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja. Tiedot on annettava hänelle 
ymmärrettävässä muodossa ja halutessaan myös 
kirjallisesti. 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

•  tarkastaa itseään koskevat tiedot 

•  pyytää tietojensa oikaisemista 

• vaatia tietojensa poistamista (ei koske lakisääteisiä 
tehtäviä) 

•  vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista 

•  vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 

•  pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä 
rekisterinpitäjältä toiselle 

•  peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen 
käsittely perustuu suostumukseen 

•  olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

Tietojen tarkastaminen on maksutonta. Käyttääkseen 
oikeuksiaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä suoraan 
tietosuojaselosteessa mainittuun tahoon. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus 
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että 
henkilötietojen käsittelyssä ei ole noudatettu voimassa 
olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 


