
 

TIETOSUOJAILMOITUS 28.4.2021 (päivitetty 2.3.2022) 

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU 

[679/2016] 13,14, 30 artikla)  

 

 

Tutkimuksessa Materiaaliset ja aistimelliset muistot - tutkimus omaelämäkerrallisesta 

materiaalisudesta (SENSOMEMO) käsiteltävät henkilötiedot:  

Tutkimuksessa hankkeen aineistonkeruussa voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, osoite, 

syntymäaika, ikä, sukupuoli, asuinpaikka, äänitetty tai videoitu haastattelutallenne, 

haastattelu, valokuvat. Lisäksi keruun aikana tuotetaan havainnointiaineistoa kuten 

muistiinpanoja.  

Tämä tietosuojailmoitus on toimitettu sähköpostitse haastateltaville haastatteluajankohdan 

sopimisen yhteydessä. Tietosuojailmoitus on myös julkisesti nähtävillä hankkeen 

verkkosivuilla.  

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa:  

Tutkittavan suostumus (EU 679/2016 6.1 a).  

 

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle  

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.  

 

Henkilötietojen suojaaminen tutkimuksessa  

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen 

tutkimussuunnitelmaan, josta vastaa tutkimuksen vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja 

luovutetaan vain tieteellistä tutkimusta varten.  

 

Aineisto analysoidaan ja tallennetaan suorin tunnistetiedoin (ikä, asuinpaikka, sukupuoli), 

sillä ne ovat aineiston järjestämisen ja arkistoinnin kannalta välttämättömiä tietoja.  

 

Tutkimuksessa käsiteltävien henkilötietojen suojaaminen  

Henkilötiedot suojataan tutkimuksen aikana käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  

Hankkeen tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset.  



Tutkimusavustajien kanssa solmitaan salassapito- ja tietojenkäsittelysopimukset sekä 

aineiston hankintaan ja arkistointiin liittyvät sopimukset.  

 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen:  

Tutkimuksen haastatteluaineisto arkistoidaan tunnisteellisena Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran arkistoon. Sinne tallennettuja henkilötietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, 

viranhaltijat tai tekniset ylläpitohenkilöt, joiden nimenomaisiin työtehtäviin tietojen käsittely 

kuuluu. Tietoja saa käsitellä vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Pääsy 

tietoihin on rajattu työroolin mukaisilla henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, millä 

varmistetaan, että tiedot ovat suojassa luvattomalta käsittelyltä.  

 

Aineiston arkistoinnin ja jatkokäytön osalta sovelletaan yleisen edun periaatetta. Käsittely on 

tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten (tietosuojalaki 4.1 § 3-kohta). 

Rekisterinpitäjinä toimivan arkiston oikeus aineistoon liittyvien henkilötietojen keräämiseen, 

käsittelyyn ja säilyttämiseen perustuu arkiston lakisääteiseen tehtävään sekä yleisen 

tietosuoja-asetuksen (GDPR) EU2016/679 artiklan 6 kohdan 1 e alakohdan mukaiseen yleistä 

etua koskevan tehtävän suorittamiseen, josta säädetään tarkemmin kansallisessa 

tietosuojalaissa sekä tietosuojalain 4 § 4 kohdan mukaisten tutkimus- ja 

kulttuuriperintöaineistojen käsittelyn osalta yleisen edun mukaiseen ja rekisteröidyn 

oikeuksien mukaiseen arkistointitarkoitukseen.  

 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston rekisterinpitäjän yhteystiedot  

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS  

Postiosoite: PL 259, 00171 Helsinki  

Puh. 0201 131 231  

Sähköposti: tietosuoja@finlit.fi  

Lisätietoja: https://www.finlit.fi/fi/sks/tietosuoja/tietosuoja-arkistointi#.YH0iiegzY2w  

 

Rekisterinpitäjä ja tutkimuksen tekijät  

Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on:  

Jyväskylän yliopisto, Seinaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (104) 

2601211. Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja@jyu.fi, 

p. 040 805 3297  

 

Tutkimuksen vastuullinen johtaja:  

FT, dos. Eerika Koskinen-Koivisto, Historian ja etnologian laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän 

yliopisto, p.  +358 40 724 3810 eerika.koskinen-koivisto@jyu.fi  

 

Tutkimuksen suorittajat:  

FT Anna Kajander, Historian ja etnologian laitos PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 

anna.k.kajander@jyu.fi  

FT Viktorija L.A. Čeginskas, Historian ja etnologian laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän 

yliopisto viktorija.ceginskas@jyu.fi  

Dos. Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Historian ja etnologian laitos, PL 35, Jyväskylän 

yliopisto kristiina.s.p.korjonen-kuusipuro@jyu.fi 

 

Lisätietoja tutkimuksen johtajalta ja SENSOMEMO-hankkeen verkkosivuilta.  

http://www.sensomemo.fi  

 

 



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.  

 

Mikäli annat suostumuksesi haastattelun arkistointiin tutkimuksen loputtua, aineiston 

luovutusta ei voi enää peruuttaa.  

 

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.  

 

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)  

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai 

oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, 

että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi.  

 

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. 

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: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, PL 800, 00531 Helsinki. 

Puhelinvaihde: 029 566 6700. Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi 

 


