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LAUREAN OPINNÄYTETYÖSSÄ KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Tässä ilmoituksessa kuvataan, miten henkilötietoja käsitellään Laurean opinnäytetyössä ’Eco-social 

work and the accessibility of ’Martat’ application in promoting and changing environmental attitudes’. 

Tutkimuksen rekisterinpitäjä(t) 

Mari Pöllänen, Rasinkatu 70 A 20, 01300 Vantaa 

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Vantaa 

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa: 

Mari Pöllänen, mari.pollanen@student.laurea.fi, +358 50 911 4413 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Kyselyn tietoja kerätään vain opinnäytetyön tutkimusta varten, eikä niitä verrata tai käytetä muuhun 

’Martat’ sovelluksen keräämiin tietoihin. Tietojen keruu ei vaikuta sovelluksen käyttökokemukseen. 

Tutkimuksessa selvitetään edistääkö ’Martat’ sovellus ympäristöasenteiden saatavuutta. Vain 

tutkimuksen rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä tietoja tutkimuksen ajan. Tiedot kerätään ja 

säilytetään tietoturvallisesti tutkimuksen ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Tiedot poistetaan 

viimeistään 31.05.2023. 

Tietojen 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 

Tutkittava antaa suostumuksensa vapaaehtoisesti ja tietoisena siitä, että hänen henkilötietojaan 

käytetään vain opinnäytetyön tutkimusta varten. Henkilötietojen käsittelyperuste on tutkittavan 

suostumus mikä tarkoittaa, että tutkittavalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus missä 

vaiheessa tutkimusta tahansa. Peruuttaakseen suostumuksensa, henkilö voi jättää kyselyyn 

vastaamisen kesken tai jo lähetettyään kyselyn vastaukset voi hän olla yhteydessä tutkimuksen 

rekisterinpitäjään. 

Tutkimuksessa kerättävät henkilötiedot: 

Tutkimuksessa kerättävät henkilötiedot: ikähaarukka, yhteystiedot 

Kerättävien henkilötietojen tietolähteet: 

Tietoja kerätään ’Martat’ sovelluksen kautta julkaistun kyselyn avulla. Muiden siellä julkaistujen 

kyselyiden vastauksia ei käytetä tähän tutkimukseen, eikä tämän kyselyn vastauksia käytetä muihin 

tutkimuksiin. 

Henkilötietojen luovutukset: 

Henkilötietoja ei luovuteta tutkimuksen rekisterinpitäjiltä muille osapuolille. 

 



Laurea-ammattikorkeakoulu 
 

TIETOSUOJAILMOITUS 
 

 2 (2) 

  

  

24.10.2022   

   

    

    
 

  

Tietojen siirtäminen EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle: 

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

Henkilötietojen käsittely opinnäytetyön aikana ja sen jälkeen: 

Kerättyjä henkilötietoja käsitellään tutkimuksen ajan 24.10.2022-31.05.2023. 

Opinnäytetyön jälkeen: 

o Tutkimusrekisteri hävitetään 31.05.2023. 

Henkilötietojen suojauksen periaatteet: 

Rekisterin hallinnassa noudatetaan rekisterinpitäjän tietoturva- ja tietosuojaohjeita.  

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tilassa ja sinne on pääsy vain asianosaisilla. 

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan 

o Salasanoin 

Tunnistetietojen käsittely 

o Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 

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 

Mikäli oikeudet estävät 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. 

 


