
TIEDOTE TUTKIMUKSESTA TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE 
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Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä 
 

Osallistava kulttuurisuunnittelu kylähenkeä vahvistamassa: Etnografinen toimintatutkimus 
Palokassa ja Sumiaisissa (OSKU), Jyväskylän yliopisto 

 
Pyyntö osallistua tutkimukseen 
 

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa paikallisuuden ja kylähengen rakentumista 
kahden taajaman alueella, Jyväskylän Palokassa ja Äänekosken Sumiaisissa. Sinua pyydetään 
tutkimukseen, koska asut joko pysyvästi tai tilapäisesti kyseisissä taajamissa. Tämä tiedote 
kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Liitteessä on kerrottu henkilötietojen käsittelystä. 
 
Tutkimukseen osallistuminen edellyttää, että sinulla on vakituinen tai tilapäinen asunto tai 
kesäasunto jommassa kummassa tutkittavassa taajamassa. Tutkimuksessa pyritään 
tavoittamaan mahdollisimman kattava määrä alueen pysyviä asukkaita ja kesäasukkaita. 
Kysely on suunnattu kaikille alueen asukkaille. 
 
Tutkimuksen lisäaineistona käytetään Jyväskylän ja Äänekosken kaupunkien asukaskyselyjä. 
Tutkimuksen aineistoa hyödynnetään alueiden kehittämisessä ja osallistavan 
kulttuurisuunnittelun tutkimuksessa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteen ja filosofian 
laitoksella.  

 
Vapaaehtoisuus 
 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta 
tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen, milloin tahansa. 

 
Tutkimuksen kulku 
 

Hankkeen aikana kartoitetaan eri-ikäisten asukkaille merkityksellisiä alueita, aktiviteetteja ja 
paikkoja, jotka edistävät yhteisöllistä toimintaa ja paikkaan kuulumisen tunnetta eli 
kylähengen syntymistä.  
 
Tutkimusaineisto tuotetaan verkkokyselyn ja Sumiaisissa ja Palokassa järjestettävien 
osallistavien työpajojen avulla. Osallistavat työpajat toteutetaan JY:n Kulttuurit ja yhteisöt 
muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelman Soveltava kulttuurintutkimus -kurssin 
yhteydessä syksyn 2020 aikana. Toteuttajat ovat kurssin opiskelijoita, joita hankkeen johtaja 
ja tutkija ohjaavat. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan tapaamisia ja 
keskustelutilaisuuksia eri paikallistoimijoiden, esimerkiksi yhdistysten kanssa.  
 
Kysely toteutetaan Harava-verkkopalvelun alustalla ja lanseerataan syyskuussa 2020, ja 
siihen voi vastata helmikuun loppuun 2021 saakka (kysely on auki 6 kk ajan). Työpajoja ja 
tapaamisia paikallistoimijoiden kanssa järjestään syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Hanke 
päättyy joulukuussa 2021.  

 
Hankkeen loputtua kyselyaineisto sekä työpajoissa tuotettu aineisto tallennetaan Keski-
Suomen museon arkistoon.  



 
Tutkimuksen kustannukset  
 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.  
 

  
Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset 
 

Tutkimuksen etenemisestä tiedotetaan hankkeen verkkosivulla 
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/research-groups/osallistava-
kulttuurisuunnittelu-kylahenkea-vahvistamassa. Tutkimuksen keskeiset tulokset esitellään 
yleisötilaisuudessa hankkeen lopussa. Tieto tilaisuuden ajankohdasta päivitetään hankkeen 
verkkosivuille. Hankkeen loppuraportin yhteenveto julkaistaan Keski-Suomen liiton 
verkkosivuilla https://www.keskisuomi.fi/julkaisut/julkaisut_-_sarja_c. 
 
Tutkimuksesta valmistuu tieteellisiä julkaisuja sekä kongressi – ja seminaariesityksiä. 
Julkaisujen ja esitysten tiedot päivitetään hankkeen verkkosivuille. Lisäksi kurssin aineistoa 
hyödynnetään opetuksessa ja opinnäytetöissä.  
 

Tutkittavien vakuutusturva 
 

Tutkittavan on hyvä olla tietoinen siitä, että Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta on 
vakuutettu. Vakuutus sisältää potilasvakuutuksen, toiminnanvastuuvakuutuksen ja 
vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Tutkimuksissa tutkittavat (koehenkilöt) on 
vakuutettu tutkimuksen ajan ulkoisen syyn aiheuttamien tapaturmien, vahinkojen ja 
vammojen varalta. Tapaturmavakuutus on voimassa mittauksissa ja niihin välittömästi 
liittyvillä matkoilla. Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun erityisen ja yksittäisen 
voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen 
venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa 
vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajan venähdysvamman 
syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluina 
ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä. 

 
Lisätietojen antajan yhteystiedot 
  

Hankkeen johtaja Kaisu Kumpulainen, p. +358 408 053 493 kaisu.kumpulainen(at)jyu.fi ja 
hankkeen tutkija Eerika Koskinen-Koivisto p. +358 406 522 956 , eerika.koskinen-
koivisto(at)jyu.fi. 
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TIETOSUOJAILMOITUS  
      30.9.2020 

 

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14, 30 
artikla) 

 
       
 
1. Tutkimuksessa Osallistava kulttuurisuunnittelu kylähenkeä vahvistamassa: Etnografinen 

toimintatutkimus Palokassa ja Sumiaisissa (OSKU) käsiteltävät henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa hankkeen verkkokyselyihin vastaavilta kerätään seuraavia henkilötietoja: ikäryhmä, 
sukupuoli, asuinpaikka, kyselyvastaukset.  
 
Lisäksi tutkimushanke järjestää osallistavia työpajoja, joissa tuotetaan havainnointiaineistoja, 
muistiinpanoja, valokuvia ja videotallenteita. Työpajoihin osallistuvia pyydetään ilmoittamaan nimi ja 
yhteystiedot ja täyttämään aineistontallennuksen suostumuslomake.  
 
Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu tutkimuksen verkkosivulla ja tutkittavalle on annettu suora linkki 
sähköisellä kyselylomakkeella näihin tietoihin. 
 
2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa 

 
Tutkittavan suostumus (EU 679/2016 6.1 a). 
 
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 tieteellistä tutkimusta taikka 
muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten (tilastointi) sekä muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat 
tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. 
 
Aineisto analysoidaan ja tallennetaan suorin tunnistetiedoin (asuinpaikka, sukupuoli, ikäryhmä), sillä ne 
ovat paikalliseen kulttuuriperintöön liittyvän tutkimusaineiston tarkastelun ja järjestämisen kannalta 
välttämättömiä tietoja.   
 
Liitteessä selvitys henkilötietojen hallinta ja henkilötietoryhmistä tutkimuksen aikana ja sen jälkeen (LIITE 1: 
Henkilötietojen hallinta ja henkilötietoryhmät.  
 
Tutkimuksessa käsiteltävien henkilötietojen suojaaminen  
 
Henkilötiedot suojataan tutkimuksen aikana käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  
 
Hankkeen tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset. 
  
Tutkimusavustajien ja/tai henkilötietojen käsittelijöiden kanssa solmitaan salassapito- ja 
tietojenkäsittelysopimukset sekä aineiston hankintaan ja arkistointiin liittyvät sopimukset.  



 
 
Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen: 
 
Aineisto arkistoidaan tunnisteellisena Keski-Suomen museon arkistoon, missä rekistereiden aineisto on 
manuaalisessa ja digitaalisessa muodossa Muistitiedon keruu ja nykydokumentointi -rekisteriin. Sinne 
tallennettuja henkilötietoja saavat käsitellä vain ne, työntekijät, viranhaltijat tai tekniset ylläpitohenkilöt, 
joiden nimenomaisiin työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tietoja saa käsitellä vain siinä laajuudessa kuin 
työtehtävät edellyttävät. Pääsy tietoihin on rajattu työroolin mukaisilla henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, 
millä varmistetaan, että tiedot ovat suojassa luvattomalta ja yhteen sopimattomalta käsittelyltä. Tietojen 
tarkastelusta jää lokimerkintä. Manuaalisia henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa museopalveluiden 
arkistoissa.  Lisäksi kaikilta kaupungin työntekijöiltä edellytetään vaitiolovelvollisuutta, perehtymistä 
tietosuoja-ja turvaohjeisiin.  
 
Aineiston arkistoinnin ja jatkokäytön osalta sovelletaan yleisen edun periaatetta: 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). Rekisterinpitäjinä toimivien 
museoiden oikeus kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin liittyvien henkilötietojen keräämiseen, 
käsittelyyn ja säilyttämiseen perustuu museoiden lakisääteisiin tehtäviin sekä yleisen tietosuoja-
asetuksen(GDPR) EU2016/679 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaiseen yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseen, josta säädetään tarkemmin kansallisessa tietosuojalaissa, sekä tietosuojalain 4 § 4 kohdan 
mukaisten tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistojen käsittelyn osalta yleisen edun mukaiseen ja 
rekisteröidyn oikeuksien mukaiseen arkistointitarkoitukseen.  
 
Keski-Suomen museon rekisterin yhteyshenkilöt: 
Museotoimenjohtaja: Heli-Maija Voutilainen, puh. 014266 4348 etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 
Tietosuojavastaavat: Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava Timo Piiparinen puh. 0142664936 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi ja Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava Liina Kuusela PL 193, 40101 
JYVÄSKYLÄ, p. 014 266 2487 etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi. 
 
Lisätietoa rekisteristä: 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tss_museopalveluiden_asiakasrekisterit.pdf 
 
 
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.  
 
Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on: 
Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 
0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja(at)jyu.fi, puh. 040 805 3297.  
 
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Kaisu Kumpulainen, +358 408 053 493, kaisu.kumpulainen(at)jyu.fi, 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 
Tutkimuksen suorittajat: Eerika Koskinen-Koivisto, +358 406 522 956, eerika.koskinen-koivisto(at)jyu.fi, 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.  
 
Lisätietoja henkilöistä saa tutkimuksen johtajalta.  

 
Tässä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelijöitä ovat tutkijoiden lisäksi Sitowise oy / tietosuojavastaava 
Jussi Kurikka-Oja (jussi.kurikka-oja@sitowise.com).  
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Rekisteröidyn oikeudet 
 
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 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) 
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 yliopiston tietosuojavastaavaan. 
Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja 



arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: 
Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140. 

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Jyväskylän yliopistolle 
https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta 
 
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 
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LIITE 1: Tietosuoja / Henkilötietojen hallinta ja henkilötietoryhmät 
 

 

Organisaatio/ 

rooli 

Rekisterinpitäjä 

(tutkimuksen 

aikana) 

Käsittelijä 

(tutkimuksen 

aikana) 

Rekisterinpitäjä 

(tutkimuksen 

päätyttyä) 

Käsittelijä 

(tutkimuksen 

päätyttyä 

Jyväskylän 

yliopisto 

 

 

verkkokyselyainei

stot 

(tunnisteellinen) 

verkkokyselyaineisto

t 

(tunnisteellinen) 

  

Jyväskylän 

yliopisto 

työpajojen 

dokumentointiain

eistot 

(valokuvat, video, 

haastattelut, 

muistiinpanot, 

tunnisteellinen) 

työpajojen 

dokumentointiaineis

tot 

(valokuvat, video, 

haastattelut, 

muistiinpanot, 

tunnisteellinen) 

  

Jyväskylän 

yliopisto 

tutkimusryhmän 

henkilörekisteri 

(tunnisteellinen) 

tutkimusryhmän 

henkilörekisteri 

(tunnisteellinen) 

  

Jyväskylän 

kaupunki / 

Keski-Suomen 

museo 

 tutkimusryhmän 

henkilörekisteri 

(tunnisteellinen) 

tutkimusryhmän 

henkilörekisteri 

(tunnisteellinen) 

tutkimusryhmän 

henkilörekisteri 

(tunnisteellinen) 

Jyväskylän 

kaupunki / 

Keski-Suomen 

museo 

  työpajojen 

dokumentointiaineis

tot 

(valokuvat, video, 

haastattelut, 

muistiinpanot, 

tunnisteellinen) 

työpajojen 

dokumentointiaineis

tot 

(valokuvat, video, 

haastattelut, 

muistiinpanot, 

tunnisteellinen) 

Jyväskylän 

kaupunki / 

Keski-Suomen 

museo 

  verkkokyselyaineisto

t 

(anonymisoitu) 

verkkokyselyaineisto

t 

(anonymisoitu) 

Sitowise Oy  

(alihankkija) 

verkkokyselyainei

stot 

(tunnisteellinen) 

verkkokyselyaineisto

t 

(tunnisteellinen) 

  

 
Verkkokyselyaineistot: sukupuoli, asuinpaikka, ikäryhmä 
 
Työpajojen dokumentoinnit: sukunimi, etunimi, puhelin, sähköposti, asuinpaikka, sukupuoli, ikäryhmä, 
esiintyminen valokuvissa ja videoissa, ääni 
 
Tutkimusryhmän henkilörekisteri: sukunimi, etunimi, osoite, puhelin, sähköposti, ammatti, esiintyminen 
valokuvissa ja videoissa, ääni 

 

 


