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TUTKIMUS: Nuorten lähiöosallisuus ja -aktiivisuus –hanke 2021–2022.   

TIETOSUOJASELOSTE.  

Tietosuojalaki 2018/1050, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679.  

Tämä dokumentti tarkentaa ja täsmentää tutkimus- tai hankekohtaisesti henkilötietojen käsittelyn 

informointia. Taustalla toimii Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoitus, joka löytyy osoitteesta 

xamk.fi/tietosuojailmoitus. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 

PL 68 (Patteristonkatu 3)  

50101 Mikkeli Puhelinvaihde 0406550555 Y-Tunnus: 2472908-2 

 

Tutkimustieto-tietoryhmän vastaava: 

Sopimus- ja IPR-asiantuntija Minna Pasila 

puh. 050 312 5109 

sähköposti: minna.pasila@xamk.fi 

 

2. Tietosuojavastaava ja yhteystiedot  

 

Markus Häkkinen projektipäällikkö, tietosuojavastaava Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

TKI-palvelut  

PL 68 (Patteristonkatu 3 D), 50101 Mikkeli  

puh. 040 198 1150  

sähköposti: etunimi.sukunimi@xamk.fi 

 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 

Jaana Poikolainen 

Paraatikenttä 7 

45100 Kouvola  

puh. 044 702 8832 

sähköposti: jaana.poikolainen@xamk.fi 

 

mailto:minna.pasila@xamk.fi
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4. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 

 

Hankkeessa kerätään tietoja eri tarkoituksia varten (alla kohdat 1-3).  

 

1. Hankkeen toimintaan osallistuvien tietoja kerätään webropol-kyselyllä, jotta toimintaan 

ilmoittautuneita voidaan informoida muun muassa toiminnan ajankohdasta ja kestosta.   

 

2. Kyselytutkimuksen taustatietoina kartoitetaan esimerkiksi seuraavia asioita: sukupuoli, ikä, 

koulu ja asuinpaikkakunta. Näitä tietoja käytetään kyselytutkimuksen taustamuuttujina eli 

tutkimuksessa selvitetään esimerkiksi, onko taustatekijöillä vaikutusta nuorten 

luottamukseen. Kyseessä on tilastollinen tutkimus, jossa vertaillaan ryhmien välisiä eroja. 

Yksittäisiä vastauksia ei eritellä ja raportoida. Kysely toteutetaan digitaalisena Webropol-

kyselynä, jonka perusteella vastaajaa ei voida tunnistaa. Tutkimuksessa ei kerätä 

vastaajien yhteystietoja.   

 

3. Laadullisen tutkimuksen tutkimusaineisto kerätään taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen 

sekä tutkimushaastatteluin. Hankkeeseen osallistuvat nuoret ottavat valokuvia sekä 

tuottavat hankkeen tutkijoiden kanssa muuta kuvallista, kirjallista ja taiteellista materiaalia 

(ympäristötaideteos, lähiön tehtävärastipolku, valokuvanäyttely ja sosiaalisen median 

vaikuttamiskampanja) hankkeen tutkimusaineistoksi. Nuoria haastatellaan heidän 

kokemuksistaan tutkimushankkeessa olemista. Hankkeessa ei kerätä osallistujista 

yksilöityjä tunniste- tai henkilötietoja. Taiteellisiin tuotoksiin: kuviin, kirjalliseen ja muuhun 

kuvalliseen materiaaliin tekijänoikeus on ne tehneellä nuorella ja tutkimushankkeella. 

Mitään nuorten tuottamaa materiaalia ei esitetä julkisesti hankeen kotisivuilla tai muussa 

ulkoisessa viestinnässä ilman nuoren suostumusta. Hankkeessa tuotettua materiaalia 

voidaan silti käyttää analysoitavana tutkimusmateriaalina tutkimusartikkeleissa. Hankkeen 

julkaisuissa tutkimusmateriaali on anonymisoitu eli julkaistavasta materiaalista ei tekijää 

voi tunnistaa. Mitään kuvaa tai muuta nuoren tuottamaa taiteellista tuotosta ei julkaista 

tutkimusartikkeleissa ilman nuoren suostumusta. 

 

5. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 

 

Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-

asetukseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin. Tieteellinen tutkimus on tietosuoja-asetuksen 

tarkoittama yleisen edun mukainen tehtävä, jolloin yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus on 

käsittelyperuste henkilötiedoille (Tietosuojalaki). Tietosuoja-asetuksessa (resitaali 159) 

tutkimuksen käsite kattaa myös TKI-toiminnan.  

 
6. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 

 

Nuorten lähiöosallisuus ja -aktiivisuus –hanke 

Osallistumiskyselyt 

Kyselytutkimus ja laadullinen tutkimus 

Tutkimuksen kestoaika: 2021–2022, tutkimusaineisto säilytetään 2 vuotta julkaisemisen jälkeen.  
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Tutkimusta suorittavat henkilöt: Jarmo Rinne, Jaana Poikolainen ja Aki Lintumäki. Kaakkois-

Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus ja kehittämiskeskus Juvenia.  

 

7. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  
 

Edellä mainitut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkijat käsittelevät ja analysoivat 

aineistoja, kuten myös hankkeeseen mahdollisesti opinnäytetyötä tekevät opiskelijat. 

Anonymisoituja (henkilön tunnistamiseen liittyvät asiat on poistettu) aineistoja voivat käyttää myös 

muiden tutkimusorganisaatioiden tutkijat.   

 

8. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 

 

Osallistumiskyselyt: osallistujatiedot. 

 

Tutkimuskysely: Sukupuoli, Ikä, Koulu, Asuinpaikka     

 

9. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 

 

Tutkimuskysely ja osallistumiskysely: Tiedot kerätään digitaalisella kyselylomakkeella.  

 

Laadullinen tutkimusosuus: tutkimusaineisto kerätään taidelähtöisiä tutkimusmenetelmiä 

hyödyntäen, taideprojekteja dokumentoiden, osallistuvan havainnoinnin keinoin sekä 

tutkimushaastatteluin. 

 

10. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

 

Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille eli tutkijoiden lisäksi ulkopuolisille toimijoille.  

 

11. Käsitelläänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolella? 

 

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 
Xamkissa käytetään tallennustilana Microsoft pilvipalveluita (Teams ja OneDrive). 
Microsoft käsittelee pääsääntöisesti tietoja EU/ETA-alueella ja alueellisissa tietokeskuksissa. 
Microsoft on sitoutunut toimimaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Microsoftin 
tietosuojalauseke on luettavissa osoitteesta: https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement 
 

12. Kuinka kauan tietojani säilytetään? 

 

Tietoja säilytetään tutkimuksen julkaisemisen jälkeen kahden vuoden ajan.  

 

13. Miten henkilötietoni suojataan? 

 

Osallistumiskyselyt: tiedot tallennetaan tietojärjestelmään eli Webropol kyselyaineisto 

tallennetaan em. ohjelmaan. Tiedot voidaan siirtää myös esimerkiksi Exceliin.  

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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Tutkimuskyselyt: tiedot tallennetaan tietojärjestelmään eli Webropol kyselyaineisto tallennetaan 

SPSS-tilasto-ohjelmaan. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin 

pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.   

 

Laadullinen tutkimusosuus: Hankkeen alkuvaiheessa tiedot tallennetaan kaksinkertaisen 

salasanan taakse tutkijoiden käytössä oleville ulkoisille kovalevyille, joihin ei ole internet-yhteyttä. 

Laadullisen tutkimusosuuden aineiston säilytyspaikka voi muuttua Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun tulossa olevien uudistettujen aineiston tallennusohjeiden mukaiseksi. 

Uudistetun ohjeistuksen jälkeen aineistoa säilytettään mahdollisesti Opetus- ja 

Kulttuuriministeriön ylläpitämässä IDA-tutkimusdatan säilytyspalvelussa.  

 

12. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani? 

 

Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa 

(xamk.fi/tietosuojailmoitus). 

 

Tutkittavat / rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla mainitulle 

yhteyshenkilölle. 

 

Jaana Poikolainen, tutkimuspäällikkö 

p. 044 702 8832 

jaana.poikolainen@xamk.fi 

 

 
 
 
 


