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TIETOSUOJAILMOITUS

KIHU 18.5.2022

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016)
13, 14, 30 artikla)
1. Tutkimuksessa ” Urheilijan mielenterveys: suomalaiseen kulttuuriin sopivan
mielenterveyden seurantatyökalun kääntäminen, kulttuurinen testaaminen ja hoitopolun
rakentaminen” käsiteltävät henkilötiedot
Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, ikä, sähköpostiosoite. Muina tietoina
kerätään: terveys, psyykkinen hyvinvointi ja mieliala. Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu
tutkimuksen verkkosivulla ja tutkittavalle on annettu suora linkki sähköpostilla näihin tietoihin.
2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa
☒ Käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on
oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojalaki 4.1 §
3-kohta)
Tutkimuksessa käsitellään/kysytään seuraavia erityisryhmiin kuuluvia henkilötietoja taikka
rikkomuksia ja rikostuomioita:
☒ Terveys
Erityisten henkilötietoryhmien käsittelykiellosta poiketaan seuraavalla perusteella.
☒Yleisen edun mukainen tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus
(tietosuojalaki 6 §)
Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle
Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja
tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain historiallista/
tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten (tilastointi) sekä muutoinkin
toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.
Tunnistettavuuden poistaminen
☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu
aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja
aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja)
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Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan
☒ käyttäjätunnuksella ☒ salasanalla ☒ käytön rekisteröinnillä ☒ kulunvalvonnalla (fyysinen
tila)
☐ muulla tavoin, miten:
Tutkimusryhmän jäsenillä on oikeus käyttää aineistoa keräys-, analysointi- ja raportointivaiheessa.
Tämän jälkeen aineisto arkistoidaan ja vain tutkimuksen vastuullisella tutkijalla on pääsy
aineistoon.
Tutkimukselle on annettu eettinen ennakkoarvio
☒ Kyllä
Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset
☒ Kyllä
Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
☒ Tutkimusrekisteri hävitetään (1.12.2032 mennessä)
Henkilötietoja sisältävän aineiston (=tunnisteellinen aineisto) arkistoinnilla tarvitaan aina perustelu
ja erillinen oikeusperuste.
Aineisto arkistoidaan tunnisteellisena:
☒ Yleisen edun perusteella. Henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen käsittely
arkistointitarkoituksessa on tarpeen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojalaki
4.4§)
Erityisten henkilötietoryhmien arkistointikiellosta poiketaan, koska:
☒ Tutkimusaineistoa käsitellään yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa (tietosuojalaki 6.1 § 8kohta). Arkistoidusta tutkimusaineistosta voidaan lähinnä tarkistaa tai varmistaa tutkimusta
koskevia seikkoja.
Lisätietoa arkistoinnin kestosta ja paikasta:
Arkistointi tapahtuu sen jälkeen, kun tutkimus on päättynyt, eikä aineistoa enää käytetä alkuperäiseen
tarkoitukseen. Tämän jälkeen vain tutkimuksen vastuullisella tutkijalla on pääsy aineistoon.
Tutkimuksen sähköinen aineisto tallennetaan salasanasuojatulle tietokoneelle. Pseudonymisoitu data
tuhotaan 10 vuoden kuluttua tutkimuksen päättymisestä 1.12.2032. Vastuullinen tutkija säilyttää
koodiavaimen datan pseudonymisoinnin jälkeen ja vastaa tietojen hävittämisestä.
Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät
Rekisterinpitäjä on se, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa, määrittelee henkilötietojen käsittelyn
tavoitteet ja keinot organisaatio(t) tai henkilö(t) sekä vastaa henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuudesta.
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Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on:
Huippu-urheilun instituutti KIHU, Rautpohjankatu 6, 40700 Jyväskylä
Puhelin: 020 781 1500, Y-tunnus: 1574321-0
Rekisterin asioita hoitavat henkilöt:
Vastuullinen tutkija Maarit Valtonen ja tietosuoja-asioista vastaava viestintäpäällikkö Riku
Valleala
Yhteystiedot virka-aikana:
Maarit Valtonen, maarit.valtonen@kihu.fi, puhelin +35850 590 0268
Riku Valleala, tietosuoja@kihu.fi, puhelin +35850 328 1174
Tutkimuksen johtaja ja vastuullinen tutkija:
Maarit Valtonen, LT
Huippu-urheilun instituutti KIHU
maarit.valtonen@kihu.fi
Tutkimuksen suorittajat:
Aku Nikander, LitM, Huippu-urheilun instituutti KIHU
Hannaleena Ronkainen, PsM, Huippu-urheilun instituutti KIHU
Muut tutkimusryhmän jäsenet
Johanna Ihalainen, LitT, Jyväskylän yliopisto
Johanna Saarni, TtM, Huippu-urheilun instituutti KIHU
Mirva Rottensteiner, TtT, Huippu-urheilun instituutti KIHU
Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Huippu-urheilun instituutti KIHU. Aineisto arkistoidaan
tutkimuksen päätyttyä Huippu-urheilun instituutti KIHUun. Lisätietoja henkilöistä saa tutkimuksen
johtajalta. Huippu-urheilun instituutti KIHUn ulkopuoliset tutkijat eivät käsittele tutkittavien
henkilötietoja. He osallistuvat vain tieteellisen julkaisun kirjoittamiseen.
Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään.
Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.
Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden
oikaisua tai täydennystä.
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
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Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen
poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn
tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät
henkilötietojesi paikkansapitävyyden.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)
Sinulla on oikeus saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti
luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on
mahdollista ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai
oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että
käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi.
Oikeuksista poikkeaminen
Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa
ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai
historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä
suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko
Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts.
profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen
näkökulmasta.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä KIHUn tietosuoja-asioista
vastaavaan henkilöön. Yhteystiedot virka-aikana:
Riku Valleala: sähköposti riku.valleala@kihu.fi, puhelin + +35850 328 1174
Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Huippu-urheilun instituutti KIHUlle.
Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle
valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi

