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1.9.2021 

 
Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle  
 
Tämä tietosuojailmoitus korvaa 8.10.2019 päivätyn aiemman, tutkimusta Maalaisnuoruuden sukupolvet, 
1950–2020 koskevan tietosuojailmoituksen, jossa rekisterinpitäjänä oli Oulun yliopisto. Tutkimus on 
siirtynyt 1.9.2021 alkaen Jyväskylän yliopistoon.  
 
Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et 
osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi 
tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän 
ilmoituksen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi 
käsittelyyn. 

 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

Jyväskylän yliopisto 
Osoite: Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 

  
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa: Kaisa Vehkalahti (projektin johtaja) 
Osoite: PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 
Puhelinnumero: 050-359 7292 tai 050-4911746 
Sähköpostiosoite: kaisa.r.vehkalahti@jyu.fi 

 

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Maalaisnuoruuden sukupolvet, 1950–2020 on jatkoa vuosina 2014–2015 käynnistyneelle, 
Nuorisotutkimusverkoston koordinoimalle Nuoret Ajassa -seurantatutkimukselle. Siinä on seurattu noin 
sadan vuonna 2000 syntyneen nuoren elämänpolkuja peruskoulun 9. luokalta lähtien. Nuoret ovat alun perin 
lähtöisin viideltä eri paikkakunnalta eri puolilta Suomea. He tulevat eri kieliryhmistä ja erilaisista taustoista.  

Maalaisnuoruuden sukupolvet -tutkimus kohdistuu alunperin Keski-Suomen tutkimuspaikkakunnalta 
kotoisin oleviin nuoriin. Tutkimuksessa kartoitetaan muun muassa nuorten muuttuvia ihmissuhteita, 
koulutus- ja työelämäkokemuksia, vapaa-ajan viettoa sekä suhdetta kotiseutuun aikuistumisvaiheessa. 

Tutkimus toteutetaan pääosin haastattelututkimuksena. Haastattelujen yhteydessä voidaan toteuttaa myös 
erilaisia kirjoitus-, piirros- tai kuvaustehtäviä, joiden keräämisestä sovitaan erikseen. Tämän materiaalin 
välittämisessä tutkijalle voidaan käyttää esim. sähköpostia tai muuta valitsemaasi sähköistä välinettä.  
 
Haastattelut ovat luottamuksellisia. Haastattelut nauhoitetaan, minkä jälkeen ne kirjataan tekstitiedostoksi.  
Tutkimusaineistoa säilytetään tutkimushankkeen ajan tutkija Kaisa Vehkalahden henkilökohtaisessa 
käytössä olevalla nauhurilla ja salasanoin suojatulla Jyväskylän yliopiston tietokoneella. Aineistoa 
käsitellään osin tunnisteellisena eli niissä voi esiintyä henkilöiden (etu)nimiä ja paikannimiä. Tunnisteellista 
tietoa sisältävään aineistoon on pääsy ainoastaan tutkija Kaisa Vehkalahdella, sekä hänen valvonnassaan 
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työskentelevillä tutkimusavustajilla, jotka purkavat nauhoitteet tekstitiedostoiksi. Tässä yhteydessä aineisto 
muutetaan tunnistamattomiksi tekstitiedostoiksi, joista poistetaan henkilö- ja paikkatiedot. Tunnistettavat 
henkilötiedot kuten nimet, asuinpaikkakunta, perhetiedot tai muut tunnistetiedot eivät tule julki 
tutkimusjulkaisuissa. Tutkimushenkkeessa kerättävää aineistoa, kuten haastatteluja ja kuvia, ei tallenneta 
yhdessä nimien ja yhteystietojen kanssa. 
 
Mikäli olet antanut suostumuksesi tutkimustietojen siirtämiseen Nuoret Ajassa -hankkeeseen, 
tunnisteettomia tekstiaineistoja säilytetään Nuoret Ajassa -hankkeen ajan salasanoin suojatussa 
tutkimustietokannassa Nuorisotutkimusseura ry:n tietokoneella. Tunnisteettomiksi tekstitiedostoiksi 
muutettuun haastatteluaineistoon on pääsy Nuoret Ajassa -tutkimusryhmän jäsenillä (ks. kohta 5).  
 
Kaikilla tutkimusaineistoa käsittelevillä tutkijoilla ja tutkimusavustajilla on vaitiolovelvollisuus. 
 
Tutkittavien nimiä ja yhteystietoja tarvitaan yhteyden pitämiseksi tutkijan ja tutkittavien välillä hankkeen 
aikana. Yhteystietosi sisältäviä suostumuslomakkeita ja printattua paperiaineistoa säilytetään lukitussa 
kaapissa tutkijan työhuoneessa Jyväskylän yliopistossa. Puhelinnumerosi säilytetään lisäksi tutkijan 
työpuhelimessa, joka on suojattu salasanalla. Puhelimen osoitekirjaan nimet tallennetaan peitenimellä eli 
pseudonyymeinä. Yhteystietojen muutokset päivitetään myös Nuoret Ajassa -hankkeeseen. 
 
Mikäli olet antanut suostumuksesi, tunnistamattomiksi tekstitiedostoiksi muutetut haastattelumateriaalit 
tullaan arkistoimaan hankkeen päätyttyä Tietoarkistoon sellaisessa muodossa, jossa tutkimukseen 
osallistuneen henkilön tai hänen perheenjäsentensä henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Tätä kerättyä 
aineistoa saa käyttää mahdollisiin myöhempiin tutkimustarkoituksiin sellaisessa muodossa, ettei henkilöitä 

voi tunnistaa, kuitenkin niin, että tutkimushankkeen johtaja antaa aina erillisen suostumuksen 
aineiston käyttöön. 
  
Mikäli et halua haastattelujasi arkistoitavan jatkotutkimusta varten sekä haastatteluäänitteet että 
tekstitiedostoiksi puretut haastattelut tuhotaan viisi vuotta hankkeen päätyttyä. Mahdolliset muut 
hankkeessa kerättävät aineistot kuin haastattelut tuhotaan viisi vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen, 
tai palautetaan sinulle itsellesi, mikäli se on mahdollista ja itse niin toivot. 
 
Lisätietoa hankkeesta:  
https://www.minunmaaseutuni.fi/ 
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/tutkimus/keskittymat/academy-research-fellow-project-rural-
generations-on-the-move-cultural-history-of-rural-youth-195020132020-roots 
 
 
Lisätietoa Nuoret Ajassa -hankkeesta ja tutkimustietokannasta:   

 
Nimi: Sinikka Aapola-Kari (projektin johtaja) 
Osoite: Nuorisotutkimusverkosto, Kumpulantie 3 A, 00520 Helsinki 
Puhelinnumero: 044-416 5303 
Sähköpostiosoite: sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi 

 
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/nuoret-ajassa 
Facebook: Nuoret ajassa 
 
Lisätietoa Tietoarkistosta: 
https://www.fsd.uta.fi/fi/ 
 

3. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkimuksesta vastaava ryhmä 
 

Nimi: Kaisa Vehkalahti (projektin johtaja)  
Osoite: PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 

https://www.minunmaaseutuni.fi/
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/tutkimus/keskittymat/academy-research-fellow-project-rural-generations-on-the-move-cultural-history-of-rural-youth-195020132020-roots
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/tutkimus/keskittymat/academy-research-fellow-project-rural-generations-on-the-move-cultural-history-of-rural-youth-195020132020-roots
mailto:sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/nuoret-ajassa
https://www.facebook.com/nuoretajassa/
https://www.fsd.uta.fi/fi/
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Puhelinnumero: 050-4660826 tai 050-4911746 
Sähköpostiosoite: kaisa.vehkalahti@oulu.fi 

 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: tietosuoja@jyu.fi 
 

5. Tutkimuksen suorittajat 
 

Kaisa Vehkalahti  
 
Nuoret Ajassa -hankkeen tutkijat ja tutkimusavustajat: 
Nuorisotutkimusverkosto: Sinikka Aapola-Kari, Tomi Kiilakoski ja Jenni Lahtinen 
Helsingin yliopisto: Tarja Tolonen, Antti Kivijärvi ja Matilda Wrede-Jäntti  
Itä-Suomen yliopisto: Päivi Armila, Mari Käyhkö ja Ville Pöysä   

 

6. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika 
 

Tutkimuksen nimi: Maalaisnuoruuden sukupolvet, 1950–2020   
 

 Kertatutkimus   Seurantatutkimus 
 
Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 1.9.2019–31.8.2029.  
 
Haastatteluäänitteet sekä ne tekstitiedostoiksi puretut haastattelut, joita ei arkistoida Tietoarkistoon 
jatkotutkimusta varten, tuhotaan viisi vuotta hankkeen päätyttyä (31.8.2029). Muut hankkeessa 
kerättävät aineistot tuhotaan viisi vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen (31.8.2029). Hankkeessa 
kerättyyn aineistoon perustuvia julkaisuja voidaan julkaista myös myöhemmin, mutta tässä vaiheessa ei 
käsitellä enää henkilötietoja. 

 

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella 
perusteella:  

 tutkittavan suostumus 
 rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
 yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö 
 rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu (jos oikeutettu etu niin mikä:    ) 

 

8.  Arkaluonteiset henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa ei lähtökohtaisesti käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. Koska haastatteluissa 
keskustellaan laajasti erilaisista henkilökohtaiseen elämään liittyvistä kokemuksista, esille voi tulla myös 
arkaluonteisia teemoja. Tällöin voit halutessasi keskeyttää haastattelun tai pyytää jättämään 
arkaluonteista teemaa koskevan tiedon tutkimusaineiston ulkopuolelle (esim. haastattelunauhoituksen 
keskeyttäminen tai jättäminen pois tekstitiedostoksi muunnetusta haastattelusta).  
 
Tutkimuksessa saatetaan käsitellä seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja: 

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

 Terveys 
 Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 
 
Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan 
mukaiseen erityisehtoon: 
 Tutkittavan suostumus 

 Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus 
 Tutkittava on saattanut käsiteltävät arkaluonteiset tiedot julkisiksi 
 Muu peruste (mikä?):  
 Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja. 

 

9.  Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 
 

Nimi 
Postiosoite 
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero 
Huoltajien nimet 
Huoltajien yhteystiedot 
Tutkittavan oppilaitos 
Tutkittavan syntymäaika 
Haastattelujen sisältö ja muu tutkimusmateriaali kuten piirrokset ja kirjoitukset 
 

10. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
 

Tutkittavilta. 

 

11.  Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
 

Tutkimusryhmä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja tutkimusryhmän ulkopuolelle. Ks. myös kohta 12. 

 

12.  Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

Ei siirretä. 
 
Mikäli tutkittava lähettää tutkijalle sähköistä aineistoa käyttäen jotain itse valitsemaansa sähköistä 
välinettä, tiedonvälityksen yhteydessä voi sovelluksesta riippuen siirtyä tietoa tutkijoista 
riiippumattomista syistä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

13.  Automatisoitu päätöksenteko 
 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

 

14.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

 Tiedot ovat salassa pidettäviä. 
 
Manuaalisen aineiston suojaaminen: Säilytetään lukitussa kaapissa tutkijan työhuoneessa, Jyväskylän 
yliopiston tiloissa. 
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Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: 
 
  käyttäjätunnus  salasana  käytön rekisteröinti  kulunvalvonta 
  muu, mikä: 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 
 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 

 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen 
säilyttämiselle):  

 
15. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

Suostumuksen mukaisesti henkilötietosi joko hävitetään TAI 
arkistoidaan ilman suoria tunnistetietoja. 
 
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa:  
Tietoarkistoon, pysyvästi.  

 

16.  Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen? 
  
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tutkittavalla on tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa 
perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli tutkittava haluaa käyttää tässä 
kohdassa mainittua oikeuttaan, ota yhteyttä kohdassa 1 mainittuun tutkimuksen yhteyshenkilöön  
 
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. 
 
Oikeus pyytää pääsyä tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 
Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi 
tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista. 
 
Oikeus pyytää tietojen oikaisemista (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua 
tai täydennystä. 
 
Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa käsittelyä pyytää tietojen 
siirtoa järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 17, 18, 20, 21 artiklat) 
Voit myös pyytää tutkimuksessa käytettyjen henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista 
sekä voit vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen. 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Edellä tässä kohdassa Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen mainitut oikeudet eivät ole 
ehdottomia eivätkä siten päde jokaisessa tapauksessa ja näistä oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa 
koskevan lainsäädännön mukaisesti esim. silloin kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen 
tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta 
poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

17.  Valitusoikeus 
 
Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi 
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot: 
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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 

mailto:tietosuoja@om.fi

