Tietosuojaseloste
(Tietosuojalaki 1050/2018)
TKI-työ seloste 1.10.2021 nuorille tutkimukseen osallistujille
Rekisterin /
tietosuojaselosteesta
vastaavan taustaorganisaatio
Rekisterin pitäjän ja
henkilötietojen
käsittelijän
yhteystiedot

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Puh. 020 7621 390
www.humak.fi
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@humak.fi
Aino Tormulainen
aino.tormulainen(at)humak.fi
p. 0400 349335

Organisaation
tietosuojavastaavan
yhteystiedot
TKI-Työn nimi
Aineiston nimi

Humak, tietosuojavastaava
security@humak.fi

Kerättävien tietojen
käyttötarkoitus

TKI-tutkimushankkeessa kerätään tutkimusaineistona
haastatteluja nuorilta sekä aikuisilta.
Tutkimus on kertatutkimus, jonka toteuttamisaika on
1.6.2021-31.5.2022. Haastattelut ovat yksilö- tai
ryhmämuotoisia. Tutkimustyö vaatii henkilötietojen
keräämistä ja käsittelyä.

Tietojen keruun
peruste

Rekisterin käyttö perustuu ammattikorkeakouluakoskevaan
lainsäädäntöön. Rekisterillä mahdollistetaan
hankemuotoisen toiminnan ja opetuksen tavoitteisiin pääsy
sekä täytetään rahoittajan vaatimukset.

Tietosisältö

Tutkimushaastatteluissa nuorilta kerätään nimi tai
nimimerkki ja kootaan tietoa asuinpaikasta, sukupuolesta,
iästä, koulutustaustasta ja vapaa-ajan vieton tavoista.
Haastatteluja toteutetaan kertaluontoisina joko 1)ilman
äänitallennusta tai 2) äänitallennuksella. Tallennetut
haastattelut puretaan kirjoittamalla tekstiksi aineiston
kerääjän toimesta. Purkuvaiheessa kaikkien
haastateltavien henkilöiden nimet vaihdetaan keksittyihin ja
mahdolliset muut tunnistetiedot muutetaan epäsuoriksi
tunnisteiksi.

Liikkuvan nuorisotyön -tutkimus
Liikkuvan nuorisotyön -tutkimushankkeen tutkimusaineisto

Kerättyjen tietojen
säilyttäminen

Aineiston tiedonlähteet
Kerättyjen tietojen
luovuttaminen

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
Tietojen suojauksen
periaatteet

Osallistujan oikeudet

Tunnistetietoja sisältävä aineisto säilytetään ainoastaan
aineiston keränneen Humakin tutkijan käyttämän
salasanalla suojatun tietokoneen kovalevyllä. Aineisto
tallennetaan ilman tunnistetietoja pseudonymisoiden.
Aineisto tarjotaan arkistoitavaksi soveltuvin osin
Tietoarkistoon, mikäli osallistuja on antanut siihen luvan.
Aineiston keruussa otetaan huomioon Tietoarkiston antamat
ohjeet minimointiin ja aineisto anonymisoidaan ennen
arkistointia. Arkistointiin haastateltavilta pyydetään
suostumus.
Tutkimushankkeen päätyttyä 31.8.2022 tunnistetietoja
sisältävät äänitallenteet ja rekisterit tuhotaan.
Tutkimusluvan kirjallisesti tai äänitallenteena suostumuksen
antaneet nuoret, joita haastatellaan heidän kokemuksistaan
liikkuvaan nuorisotyöhön liittyen.
Tutkimuksen aikana tutkimukseen osallistuvilla tutkijoilla on
käyttöoikeus hankkeessa tuotettuihin aineistoihin.
Tutkimusrekisterin tietoja voidaan jakaa tässä
yhteistyöhankkeessa kumppaneiden Nuorisotutkimusseuran
ja Humakin määrittelemille henkilötietojen käsittelijöille
tutkimuksen näin vaatiessa.
Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siirretään
Tietoarkistoon, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.
Tietoarkisto arvioi aineiston arkistoitavuuden, tutkijan
tekemän anonymisoinnin ja tekee tarvittaessa lisää poistoja
ja muokkaa aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja
jatkokäyttöön soveltuvaksi.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
TKI-työn tietoja säilytetään elektronisessa muodossa
Humanistisen ammattikorkeakoulun suojatussa
ympäristössä, johon oikeudet ovat ainoastaan hankkeen
vetäjällä ja hänen erikseen nimeämillä hankehenkilöillä,
joilla kaikilla on voimassa oleva ja sitova salassapitosopimus
sekä hyväksytty IT-Käyttöehtosopimus. Humanistisen
ammattikorkeakoulun IT-ympäristöön tunnistaudutaan.
Osallistuneella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat
tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus
kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms.
tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa
turvattuihin oikeuksiinsa. Osallistujalla on oikeus
peruuttaa osallistumisensa tutkimukseen. Asiaa
koskevat pyynnöt osoitetaan Humakissa tutkimuksesta
vastaavalle, Aino Tormulaiselle (ks. yhteystiedot yllä).
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Tietosuojaseloste
(Tietosuojalaki 1050/2018)
TKI-työ seloste 3.9.2021
Rekisterin /
tietosuojaselosteesta
vastaavan taustaorganisaatio

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Puh. 020 7621 390
www.humak.fi
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@humak.fi

Rekisterin pitäjän ja
henkilötietojen
käsittelijän
yhteystiedot

Aino Tormulainen
aino.tormulainen(at)humak.fi
p. 0400 349335

Organisaation
Humak, tietosuojavastaava
tietosuojavastaavan security@humak.fi
yhteystiedot
TKI-Työn nimi
Aineiston nimi

Liikkuvan nuorisotyön -tutkimus
Liikkuvan nuorisotyön -tutkimushankkeen tutkimusaineisto

Kerättävien tietojen
käyttötarkoitus

TKI-tutkimushankkeessa kerätään tutkimusaineistona
haastatteluja nuorilta sekä aikuisilta.
Tutkimus on kertatutkimus, jonka toteuttamisaika on
1.6.2021-31.5.2022. Hankeaikana samoja henkilöitä voidaan
haastatella useampaan kertaan. Tutkimustyö vaatii
henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä.

Tietojen keruun
peruste

Rekisterin käyttö perustuu ammattikorkeakouluakoskevaan
lainsäädäntöön. Rekisterillä mahdollistetaan
hankemuotoisen toiminnan ja opetuksen tavoitteisiin pääsy
sekä täytetään rahoittajan vaatimukset.

Tietosisältö

Tutkimushaastatteluissa nuorilta kerätään nimi tai
nimimerkki ja kootaan tietoa asuinpaikasta, sukupuolesta,
iästä, koulutustaustasta ja vapaa-ajan vieton tavoista.
Haastattelut äänitetään ja puretaan kirjoittamalla tekstiksi
aineiston kerääjän toimesta. Purkuvaiheessa
henkilöiden nimet vaihdetaan keksittyihin ja mahdolliset
muut tunnistetiedot muutetaan epäsuoriksi tunnisteiksi.
Aikuisilta työntekijöiltä, vapaaehtoisilta ja
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Kerättyjen tietojen
säilyttäminen

yhteistyökumppaneilta kerätään nimi, taustaorganisaatio ja
asema sekä tietoja heidän työhistoriasta ja
koulutustaustastaan.
Tunnistetietoja sisältävä aineisto säilytetään ainoastaan
aineiston keränneen Humakin tutkijan käyttämän
salasanalla suojatun tietokoneen kovalevyllä. Aineisto
tallennetaan ilman tunnistetietoja pseudonymisoiden.
Aineisto tarjotaan arkistoitavaksi soveltuvin osin
Tietoarkistoon. Aineiston keruussa otetaan huomioon
Tietoarkiston antamat ohjeet minimointiin ja aineisto
anonymisoidaan ennen arkistointia. Arkistointiin
haastateltavilta pyydetään suostumus.
Tutkimushankkeen päätyttyä 31.8.2022 tunnistetietoja
sisältävät äänitallenteet ja rekisterit tuhotaan.

Aineiston tiedonlähteet

Tutkimusluvan kirjallisesti tai äänitallenteena suostumuksen
antaneet nuoret, hankkeeseen liittyvien paikkakuntien
nuorisopalvelujen ja Aseman Lapset ry:n työntekijät,
vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit.
Hanke saa tietoja myös Aseman Lapset ry:n jo aiemmin
keräämästä Wauto-toiminnasta. Näiden aineistojen osalta
informointi tutkimuskäyttöön on huomioitu.

Kerättyjen tietojen
luovuttaminen

Tutkimuksen aikana tutkimukseen osallistuvilla tutkijoilla on
käyttöoikeus hankkeessa tuotettuihin aineistoihin.
Tutkimusrekisterin tietoja voidaan jakaa tässä
yhteistyöhankkeessa kumppaneiden Nuorisotutkimusseuran
ja Humakin määrittelemille henkilötietojen käsittelijöille
tutkimuksen näin vaatiessa.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
Tietojen suojauksen
periaatteet

Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siirretään
Tietoarkistoon, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.
Tietoarkisto arvioi aineiston arkistoitavuuden, tutkijan
tekemän anonymisoinnin ja tekee tarvittaessa lisää poistoja
ja muokkaa aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja
jatkokäyttöön soveltuvaksi.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
TKI-työn tietoja säilytetään elektronisessa muodossa
Humanistisen ammattikorkeakoulun suojatussa
ympäristössä, johon oikeudet ovat ainoastaan hankkeen
vetäjällä ja hänen erikseen nimeämillä hankehenkilöillä,
joilla kaikilla on voimassa oleva ja sitova salassapitosopimus
sekä hyväksytty IT-Käyttöehtosopimus. Humanistisen
ammattikorkeakoulun IT-ympäristöön tunnistaudutaan.
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Osallistujan oikeudet

Osallistuneella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat
tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus
kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms.
tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa
turvattuihin oikeuksiinsa. Osallistujalla on oikeus
peruuttaa osallistumisensa tutkimukseen. Asiaa
koskevat pyynnöt osoitetaan Humakissa tutkimuksesta
vastaavalle, Aino Tormulaiselle (ks. yhteystiedot yllä).
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