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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
1. Rekisterinpitäjä
Tampereen yliopisto
33014 Tampereen yliopisto
Yhteisrekisterinpitäjät:
Ei ole.
2. Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa
Nimi: Yliopistonlehtori Pirjo Lindfors
Osoite: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, PL 100, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: 040 190 1688
Sähköpostiosoite: pirjo.lindfors@tuni.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot (ei opiskelijatutkimuksessa)
Nimi: DPO Jukka Tuomela
Osoite: Toiminnanohjaus ja suunnittelu, Tietosuojavastaava, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: 050 437 7074
Sähköpostiosoite: dpo@tuni.fi tai jukka.tuomela@tuni.fi
4. Kuvaus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
COVID-HL on kansainvälinen tutkimus ja sen tarkoituksena on tutkia korkeakouluopiskelijoiden digitaalista terveydenlukutaitoa, stressiä ja tiedonhakua internetistä COVID-19 pandemiaan liittyen kevään 2020 aikana. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Tarkoitus on rekrytoida mukaan opiskelijoita useista yliopistoista sekä ammattikorkeakouluista, kuten Tampereen, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoista sekä ammattikorkeakouluista.
Kysely toteutetaan sähköisen LimeSurvey-kyselytyökalun avulla. Linkki kyselylomakkeeseen lähetetään opiskelijoille
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden sähköpostilistojen tai muun oppilaitoksen kanssa sovitun käytänteen kautta. Aineistonkeruu tapahtuu kevään 2020 aikana.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä kyselyyn sisällytetä tausta- ym. tunnistetietoja, jotka vaarantaisivat vastaajien anonymiteetin. Tutkittavia informoidaan etukäteen tutkimukseen osallistumiseen ja aineiston käsittelyyn liittyvistä seikoista. Vastaajilla on mahdollisuus kysyä lisätietoa tutkimuksesta tutkijaryhmältä. Vastaaja voi halutessaan keskeyttää tutkimuksen. Tutkimusaineistoa säilytetään ilman tunnistetietoja yliopiston verkkolevyllä ja aineisto on vain tutkimuksen kyselyn laatimiseen osallistuneiden tutkijoiden ja heidän tutkimusryhmiensä käytössä.
5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako (poista, jos kyseessä ei ole yhteistyöhanke)
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Kyseessä on yhteishanke ja Suomessa kerättyä aineistoa käsittelee vain tutkimuksen kyselyn laatimiseen osallistuneet tutkijat ja heidän tutkimusryhmänsä Tampereen, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistoista. Data luovutetaan tunnistetietoja sisältämättömänä myös kansainvälistä tutkimusta johtavalle tutkimusryhmälle sekä erikseen sovittaessa
myös muille tutkijoille.
6. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä Suomessa
Nimi: Yliopistonlehtori Pirjo Lindfors
Osoite: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, PL 100, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: 040 190 1688
Sähköpostiosoite: pirjo.lindfors@tuni.fi
Nimi: Yliopistonlehtori Marjorita Sormunen
Osoite: Lääketieteen laitos, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede, PL 1627, 70211 Itä-Suomen yliopisto
Puhelinnumero: 050 387 0843
Sähköpostiosoite: marjorita.sormunen@uef.fi
Nimi: Yliopistonlehtori Leena Paakkari
Osoite: Liikuntatieteellinen tiedekunta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelinnumero: 040 805 3581
Sähköpostiosoite: leena.paakkari@juy.fi
7. Tutkimuksen suorittajat
Tampereen yliopisto: Yliopistonlehtori Pirjo Lindfors, professori Arja Rimpelä, projektitutkija Jaana Kinnunen, professori Päivi Honkatukia, professori Clas-Håkan Nygård, apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikainen
Itä-Suomen yliopisto: Yliopistonlehtori Marjorita Sormunen, professori Hannele Turunen ja nuorempi tutkija Hanna
Rouvinen
Jyväskylän yliopisto: Yliopistonlehtori Leena Paakkari
Lapin yliopisto: Apulaisprofessori Päivi Rasi
Turun yliopisto: Yliopistonlehtori Leena Koivusilta
Public Health Centre at Fulda University of Applied Science: Professori Kevin Dadaczynski ja professori Katharina
Rathmann
Bielefeld University: projektitutkija Orkan Okan
8. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika
Tutkimuksen nimi: COVID-HL opiskelijakysely
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☒Kertatutkimus
☐Seurantatutkimus
Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään):
1.5.2020–31.12.2022, jonka jälkeen aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon.
9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoitukseen):
☐ Tutkittavan suostumus
☐ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
säädökset:
☒ 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:
☐ Muu, mikä:
10. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)
☐ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja
Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐

Rotu tai etninen alkuperä
Poliittiset mielipiteet
Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
Ammattiliiton jäsenyys
Geneettiset tiedot
Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
Terveystiedot
Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:
☒ Ei
☐ Kyllä
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Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät
tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t :
☐ Rekisteröidyn suostumus
☐ Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
☒ Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö
☐ Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten
11. Tutkimusrekisterin tietosisältö
Tutkimus ei sisällä yksilöitäviä henkilötietoja. Kerättäviä henkilö/taustatietoja ovat sukupuoli, ikä, opiskelupaikka ja
terveystiedot. Kyselyssä kysytään lisäksi koronavirukseen liittyvistä tiedonhakutavoista ja tiedon lähteistä sekä subjektiivisesta hyvinvoinnista.
12. Henkilötietojen tietolähteet
Henkilötiedot saadaan kyselyyn osallistuvilta ja heidän suostumuksellaan. Lista yliopistojen opiskelijoiden sähköposteista hankitaan kunkin korkeakoulun opintopalveluiden kautta.
13. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta kuvatun tutkimusryhmän ulkopuolelle, aineiston käyttäjät kuvattu kohdassa 7. Anonymisoitu aineisto luovutetaan Tietoarkistoon tutkimuksen päätyttyä.
14. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle
Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:
Kuvaus käytettävistä suojatoimista:
15. Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.
16. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tieteellisen tutkimuksen
tietosuojailmoitus

5(7)

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
Tietosuojasta pidetään huolta. Vastaajien sähköpostiosoitteita ja vastauksia ei yhdistetä missään vaiheessa tutkimusta. Opiskelijoiden sähköpostiosoitelistoja säilytetään vain aineistonkeruun ajan.
Manuaalisen aineiston suojaaminen: Tutkimuksesta ei synny tai käytetä manuaalista aineistoa.
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:
☒ käyttäjätunnus
☒ salasana
☐ kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)
☐ pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)
☐ käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)
☐ kulunvalvonta
☐ muu, mikä:
Suorien tunnistetietojen käsittely:
☒ Ei käsitellä suoria henkilötietoja, ainoastaan epäsuoria henkilötietoja
☐ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
☐ Aineisto on pseudonymisoitu
☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle):
Tietojen suojaus tietojen siirroissa:
☒ tiedonsiirron salaus (kuvaile miten): Aineistoa käsitellään anonyymisti kaikissa vaiheissa. LimeSurvey-järjestelmässä vastauksia ei yhdistetä vastaajiin missään vaiheessa.
☒ tiedoston salaus (kuvaile miten): Aineistoa säilytetään käyttäjätunnusten takana LimeSurvey-järjestelmässä,
SPSS-tiedostona sekä yliopiston verkkolevyllä. Aineisto on vain hankkeen tutkijoiden käytössä.
☐ muu, mikä:
17. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
☐ Tutkimusrekisteri hävitetään
☒ Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja
☐ Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin
Tutkimuksen toteutuksen jälkeen vuonna 2021 tunnisteeton aineisto arkistoidaan opetus- ja tutkimuskäyttöön Tietoarkistoon.
18. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen
Joudumme tutkimuksellisista syistä mahdollisesti rajoittamaan seuraavia oikeuksia:
Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:
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-

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

-

Oikeus tietojen oikaisemiseen
o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot
oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

-

Oikeus tietojen poistamiseen
o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

-

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa,
kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

-

Vastustamisoikeus
o Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin
tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

-

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Syyt rajoittamiselle: Aineistonkeruun aikana kyselyyn osallistuvalla on oikeus olla osallistumatta tutkimukseen.
Emme kerää tai käsittele missään tutkimuksen vaiheessa kyselyvastauksia yhdistettynä vastaajan nimeen tai sähköpostiosoitteeseen, vaan vastaukset tallentuvat järjestelmään ilman tunnistetietoja anonyymisti. Tämän vuoksi yksittäisen vastaajan tietoja ei voida selvittää hänelle myöhemmässä vaiheessa eikä niitä voida poistaa, oikaista tai
rajoittaa.
-

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle
valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuojaasetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja
sekä muita oikeussuojakeinoja.
Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Tieteellisen tutkimuksen
tietosuojailmoitus

7(7)

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.

