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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

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

 
1. Yksinäisyys ja alkoholi -selvityksessä käsiteltävät henkilötiedot 
 
Selvityksen tavoitteena on tarkastella yksinäisyyden kokemisen ja alkoholin käytön välisiä yhteyksiä suomalaisten 
aikuisten kokemana. Avoin verkkokysely toteutetaan anonyyminä, eikä vastaajilta kysytä tunnistettavia 
henkilötietoja. Kerättävässä aineistossa ei ole suoraa tunnistamisen mahdollisuutta, eikä se siten muodosta 
henkilörekisteriä. 
 
Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: ikä ja sukupuoli 
 
Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu kyselyn verkkosivulla ja osallistujille on annettu suora linkki sähköisellä 
kyselylomakkeella näihin tietoihin. 
 
2. 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 (tietosuojain 4 §:n 3 kohta) 
 
 
Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle 
 
Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.  
 
 
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 Sinua koskevat tiedot eivät 
paljastu ulkopuolisille. 
 
Tunnistettavuuden poistaminen 
 
 
☒ Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta 

paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja). 
 
Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan 
 
 ☒ käyttäjätunnuksella   ☒ salasanalla   ☐ käytön rekisteröinnillä    ☒ kulunvalvonnalla (fyysinen tila) 
 ☐ muulla tavoin, miten: 
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Tutkimuksesta on tehty erillinen tietosuojan vaikutustenarvio/tietosuojavastaavaa on kuultu 
vaikutustenarvioinnista 
☐  Kyllä ☒ Ei, koska tämän tutkimuksen vastuullinen johtaja on tarkastanut, ettei vaikutustenarviointi ole 
tarpeen. 
 
 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 

☒ Tutkimusrekisteri anonymisoidaan eli kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta 
tunnisteelliseen henkilötietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja 
 

 
 
Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät 
 
Tämän tutkimuksen aineisto ei muodosta henkilörekisteriä. Aineistosta vastaa: 
 

Nelli Lyyra, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, PL 35 (L), 40014 Jyväskylä. 
 
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Nelli Lyyra, 040 8427624, nelli.lyyra@jyu.fi, PL 35 (L), 40014 Jyväskylä.  
Tutkimuksen suorittajat: Tutkimuksen tekemisestä vastaa LitT Nelli Lyyra ja hän käsittelee verkkokyselyn 
aineistoa. Lisäksi tutkimuksen ohjausryhmän jäsenillä on käyttöoikeus tutkimusaineisoon. 

 
 
 
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen 
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä tutkimuksen vastuulliseen johtajaan. 
Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan osoitteeseen Nelli Lyyra, Liikuntatieteellinen 
tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, PL 35 (L), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 0408427624, e-mail: nelli.lyyra@jyu.fi.  

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 toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu 
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