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EU:n yleinen
tietosuoja-asetus
(2016/679)

LAUREAN TKI-HANKKEISSA KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään Laurean tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiohankkeessa SotePeda 24/7.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22
01300 Vantaa

Tutkimuksen vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa
asioissa:
Outi Ahonen, projektipäällikkö ja Päivi Pöyry-Lassila tutkimusjohtaja. Heille voi esittää
henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tutkimuksen suorittajat:
Rekisterin pitämisen perusteena on SotePeda 24/7 –hankkeessa kerättävän tutkimusaineiston
säilyttäminen tutkimustarkoituksia ja hankkeen toteuttamista varten. Aineistoa käsittelevät
tutkimusta suorittavat henkilöt. Sähköisessä muodossa olevaan rekisteriin pääsevät käsiksi vain
järjestelmän pääkäyttäjät.
Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
Henkilötietoja käsitellään seuraavalla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella
perusteella
o

Tutkittavan suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi
suostumus.

Tutkimuksessa kerättävät henkilötiedot:
Aineiston keruun yhteydessä kerätään kyselyyn vastaajan itsensä antama
tunnistetieto. seuraavan kaavan mukaisesti. Äidin etunimen 1. kirjain, Oman
etunimen 2. kirjain, Isän etunimen 1. kirjain ja oma syntymäpäivän päivämäärä ja
äidin syntymäpäivän kuukausi numeroina.
Erityiset (arkaluonteiset) henkilötiedot:
Emme kerää erityisen arkaluonteisia tietoja.

Kerättävien henkilötietojen tietolähteet:
Aineistoa kerätään hankkeessa seuraavin menetelmin: erilaiset kyselyt, haastattelut, etnografiset
menetelmät (esim. havainnointi), tarinankerronta ja muu informanttien itsedokumentaatio,
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työpajojen dokumentointi valo- ja videokuvaamalla, kirjalliset dokumentit ja muut artefaktit sekä
yhteiskehittämisprosessin työskentelymateriaalit.

Henkilötietojen luovutukset tutkimusryhmän ulkopuolelle:
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille vain kirjallisen pyynnön perusteella ja
anonymisoituna avoimen tieteen periaatteita noudattaen.

Tietojen siirtäminen EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tutkimuksen kesto ja henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen:
Tutkimuksen kesto on 31.12.2020 asti.
Tutkimuksen jälkeen:
Tutkimusrekisteri arkistoidaan kokonaisuudessaan 10 vuotta tunnistetiedoin ja avoimen tieteen
periaatteeseen soveltuva aineisto säilytetään toistaiseksi Laurean suojatulla verkkolevyasemalla tai
vastaavalla, johon tutkijoilla on pääsy.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet:
Rekisterin hallinnassa noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tilassa ja sinne on pääsy vain asianosaisilla.
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan
o
o

Käyttäjätunnuksin
Salasanoin

Tunnistetietojen käsittely
o

o
o

Kysely aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska tarkoitus on yhdistää ennen ja
jälkeen tiedot hyödyntäen tunnistetietoa, joka edellä kuvattu. Tutkimuksesta raportoidaan
niin, että osallistujat eivät ole identifioitavissa.
Video ja kuva-aineistoissa henkilön kuvaa ei voida poistaa tutkimuksen analyysivaiheessa.
Tutkimuksen julkaisuvaiheessa huolehditaan, että osallistujat eivät ole identifioitavissa.
Video- ja kuva-aineiston käyttämiseen opetus ja tiedostus tarkoituksiin pyydetään
asianomaiselta erillinen kirjallinen lupa.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan
seuraavasti:
•
•
•
•
•

Suostumuksen peruminen ja suostumukseen perustuvien tietojen poistaminen
Tietojen tarkastusoikeus ja niiden korjaaminen
Tietojen käsittelyn rajoittaminen
Suostumukseen perustuvien tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen
Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
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Mikäli oikeudet estävät tieteellisen tutkimustarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti,
saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa näistä oikeuksista poiketa tietosuoja-asetuksessa ja
tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava.
Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavana toimii Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

