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TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
12–14 artiklat 

Laatimispäivä: 31.10.2022 
 

 

 
Tietoa yhteystietojen käsittelystä Lammaslaitumien zoonoosit-hankeen 
kyselytutkimuksessa 
 
Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä yhteystiedoista sekä siitä, mistä tiedot ovat 
peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Lammaslaitumien zoonoosit-hankkeen 
kyselytutkimus toteutetaan anonyyminä kyselytutkimuksena Webropol kysely- ja 
raportointityökalulla. Kyselyyn voi vastata eri viestintäkanavien kautta levitettävän nettilinin kautta. 
Lisäksi linkki kyselytutkimukseen lähetetään lampaita omistavien henkilöiden sähköpostehin. 
Sähköpostitiedot on saatu tutkimustyöhön liittyvänä tietopyyntönä Ruokaviraston ylläpitämistä 
tietojärjestelmistä. Kysely toteutetaan anonyyminä kyselynä eikä vastauksia pystytä yhdistämään 
sähköpostitietoihin.  

 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

Helsingin yliopisto 
Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 
 

2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija 
 

Yhteyshenkilö kyselytutkimusta koskevissa asioissa:  
Nimi: Kliininen opettaja Eeva Mustonen 
Tiedekunta/osasto: Eläinlääketieteellinen tiedekunta / Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen 
osasto 
Osoite: Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus 
Puhelinnumero: 040 514 2948 
Sähköpostiosoite: eeva.mustonen@helsinki.fi 
 
Tutkimushankkeen johtaja:  
Nimi: Apulaisprofessori Tarja Pitkänen 
Tiedekunta/osasto: Eläinlääketieteellinen tiedekunta / Elintarvikehygienian ja 
ympäristöterveyden osasto 
Osoite: PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2), 00014 Helsingin Yliopisto. 
Puhelinnumero: 0294157142  
Sähköpostiosoite: tarja.m.pitkanen@helsinki.fi. 
 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta 

https://webropol.fi/
https://webropol.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietopyynto/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietopyynto/
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tietosuoja@helsinki.fi. 
 

4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja yhteystietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Kyselytutkimuksen avulla selvitetään lampoloiden laiduntamiskäytäntöjä ja laiduntamiseen 
liittyviä haasteita. Kyselytutkimus on osa laajempaa hanketta, jossa selvitetään laiduntavien 
lampaiden suolistossaan kantamien ja lantaan erittyvien zoonoottisten taudinaiheuttajien 
esiintyvyyttä Suomessa. Zoonoosit ovat ihmisten ja eläinten välillä tarttuvia taudinaiheuttajia. 
Hankkeen lopputuloksena saadaan tietoa lampailla esiintyvien zoonoottisten bakteeri- ja 
loistartuntojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä tietoa hyvistä laiduntamiskäytännöistä 
ja rantalaidunten sijoittelusta suhteessa muihin alueiden käyttömuotoihin. 
Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Ruokaviraston 
yhteistyönä hankkeen yhteistyökumppaneiden tuella. 
Ruokaviraston ylläpitämistä tietojärjestelmistä saatuja lampureiden sähköpostiosoitteita 
käytetään kyselyn postittamista varten. Nämä sähköpostiosoitteet tuhotaan kyselyn 
toteuttamisen jälkeen.  
Tutkimushankkeesta kiinnostuneiden yhteystietoina kerätään sähköpostiosoitteita sekä 
tutkimushankkeen tutkimustilaksi ilmoittautuneilta sähköposti- ja puhelinnumerotietoja. 
Nämä yhteystiedot tuhotaan henkilön sitä pyytäessä ja viimeistään tutkimushankkeen lopussa 
vuonna 2025. 
  

 

5. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
 

Kyselytutkimuksen vastaukset ovat nimettömiä eikä niitä voida liittää suoraan tai epäsuorasti 
sähköpostitietoihin. Varsinainen tutkimusaineisto eli kyselytutkimuksen vastaukset ei sisällä 
yhteystietoja.  
Ruokaviraston rekisteristä saatujen lampaita omistavien henkilöiden sähköpostiosoitteet 
säilytetään joulukuun 2022 loppuun saakka, joka jälkeen ne tuhotaan.  
Tutkimushankkeesta kiinnostuneiden yhteystietoina kerätään sähköpostiosoitteita sekä 
tutkimushankkeen tutkimustilaksi ilmoittautuneilta kerätään sähköposti- ja 
puhelinnumerotietoja. Nämä yhteystiedot tuhotaan henkilön sitä pyytäessä ja viimeistään 
tutkimushankkeen lopussa vuonna 2025. 

 

6. Mistä lähteistä yhteystietoja kerätään 
 

Lampureiden sähköpostiosoitteet saadaan Ruokaviraston rekistereistä tutkimustietopyyntönä.  
Kyselytutkimukseen osallistuneet voivat ilmoittautua tutkimushankkeen kohdetilaksi 
(sähköposti, puhelinnumero) tai voivat jättää yhteystietonsa (sähköposti) saadakseen lisätietoa 
hankkeesta.  

 

7.  Arkaluonteiset henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia arkaluonteisia 
henkilötietoja. 
 

 

8. Yhteystietojen käsittelyn oikeusperuste 
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Yhteystietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisella perusteella:  
 
 

 yleistä etua koskeva tehtävä: 
 tieteellinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta) 

  
 
 

9.  Tietojen vastaanottajat 
 

Yhteystietoja ei siirretä tai luovuteta HY:n tutkimusryhmän ulkopuolelle.  
 

10.  Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, niitä käsitellään ainoastaan EU:n 
alueella. 

 

11.  Automatisoitu päätöksenteko 
 

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin. 
 

12.  Yhteystietojen suojaus 
 

Lopullinen kyselytutkimusaineisto ei sisällä yhteystietoja. Hankkeessa kerättyjä yhteystietoja 
käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät 
tarkastelemaan tietoja. 

 
Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla: 
 X käyttäjätunnus ja salasana  
 X kaksivaiheinen tunnistautuminen   
 
 

13.  Yhteystietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa 
 

Ruokaviraston rekistereistä saatuja sähköpostiosoitteita käytetään kyselytutkimuksen 
toteuttamisen eli marraskuun 2022 ajan. Hankkeesta kiinnostuneiden tai tutkimustilaksi 
ilmoittautuneiden yhteystietoja voidaan käyttää hankkeen ajan 2022 - 2025.  

 

14.  Yhteystietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

X Yhteystiedot hävitetään 
 

Ruokaviraston rekistereistä saatuja sähköpostiosoitteita säilytetään tutkija Eeva Mustosen 
tietokoneella salasanan, kaksivaiheisen tunistautumisen ja tiedostokohtaisen salasanan takana 
joulukuun 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen ne tuhotaan. 
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Tutkimushankkeesta kiinnostuneiden yhteystietoina kerätään sähköpostiosoitteita sekä 
tutkimushankkeen tutkimustilaksi ilmoittautuneilta kerätään sähköposti- ja 
puhelinnumerotietoja. Nämä yhteystiedot tuhotaan henkilön sitä pyytäessä ja viimeistään 
tutkimushankkeen lopussa vuonna 2025.  
 

 

15.  Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on 
 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 
mainittu yhteyshenkilö. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  
 

• saada pääsy omiin tietoihin 

• oikaista tietojaan 

• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

• rajoittaa omien tietojensa käsittelyä 

• siirtää tiedot rekisterinpitäjältä toiselle  

• vastustaa tietojen käsittelyä 

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 
 

 
Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun 
verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 
 

 
Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

 

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

