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TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 

 
Markkinatutkimus täsmäviljelypalveluista 
 

1. Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Teitä pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan täsmäviljelyteknologian käyttöä ja kiinnostusta 
ottaa käyttöön täsmäviljelyteknologiaa. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja teidän osuuttanne siinä.  

 
2. Vapaaehtoisuus 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Teihin ei kohdistu mitään negatiivista 
seuraamusta, jos ette osallistu tutkimukseen.  
Voitte myös keskeyttää tutkimuksen koska tahansa syytä ilmoittamatta. Mikäli keskeytätte 
tutkimuksen tai peruutatte suostumuksen siinä vaiheessa kun tutkimusaineistoa on jo analysoitu, 
teistä keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä 
voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. 

 
3. Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa täsmäviljelyteknologian käytön yleisyydestä sekä 
kiinnostuksesta ottaa käyttöön täsmäviljelyteknologiaa.  

 
4. Tutkimuksen toteuttajat 

Tutkimuksen toteuttaa ja aineistoa käsittelee opinnäytetyön tekijä Heli Kallioinen. Tutkimuksen 
tuloksia hyödyntää tutkimuksen toimeksiantaja, joka haluaa pysyä nimettömänä. Toimeksiantaja saa 
käyttöönsä tutkimuksen yhteenvedon, ei yksittäisiä vastauksia.  

  
5. Tutkimusmenetelmät ja toimenpiteet 

 Tutkimukseen osallistuminen eli kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.  
 
Tutkimus toteutetaan siten, että kyselyyn tulleet vastaukset analysoidaan ja niistä tehdään 
yhteenveto. Tulokset julkaistaan niin, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä vastauksia.   

 
6. Kustannukset ja niiden korvaaminen 

 Tutkimukseen osallistuminen ei maksa teille mitään. Osallistumisesta ei myöskään makseta erillistä 
korvausta.  

 
7. Lisätiedot 

Pyydämme teitä tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä tutkijalle/tutkimuksesta 
vastaavalle henkilölle. 

 
8. Tutkijoiden yhteystiedot 

 
Opinnäytetyötekijä 
Nimi: Heli Kallioinen 
Puh. 045 1233587 
Sähköposti: heli.kallioinen@seamk.fi 
 
Opinnäytetyön ohjaaja 
Titteli: Tuntiopettaja 
Nimi: Nina Sillvan 

Korkeakoulu / yksikkö: Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK 

Puh. 0408300392 

Sähköposti: Nina.Sillvan@seamk.fi 
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TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE 
 

Tässä tutkimuksessa käsitellään teitä koskevia henkilötietoja voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-astus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen 
lainsäädäntö) mukaisesti. Seuraavassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat. 
 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

 
Nimi: Heli Kallioinen   
Osoite: Niemeläntie 
230, 85160 
Puhelinnumero: 
0451233587 
Sähköpostiosoite: 
heli.kallioinen@seamk.fi 

 
 

      

          
   

2. Voitte kysyä lisätietoja henkilötietojenne käsittelystä rekisteripitäjän yhteyshenkilöltä 
 
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön nimi: Heli Kallioinen 
Organisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK 
Puh. 045 1233587 
Sähköposti: heli.kallioinen@seamk.fi 
 

3. Tutkimuksessa teistä kerätään seuraavia henkilötietoja 

Vastaajilta ei kerätä suoranaisia henkilötietoja. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista, siinä 
kerätään vastaajien nimi ja puhelinnumero, joita käytetään vain arvonnassa, eikä yhdistetä 
vastauksiin.  
Teillä ei ole sopimukseen tai lakisääteiseen tehtävään perustuvaa velvollisuutta toimittaa 
henkilötietojanne vaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. 
 

4. Tutkimuksessa kerätään henkilötietojanne myös seuraavista lähteistä 

Tutkimuksessa ei kerätä henkilötietojanne muista lähteistä. 
 

5. Henkilötietojenne suojausperiaatteet 
Kyselytutkimus toteutetaan Webropol-verkkokyselytyökalun avulla. Myös analysointi toteutetaan 
siellä. Webropoliin kirjautuminen on käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.  

 

6. Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus tai oikeammin sanottuna kyselyn tulosten tarkoituksena on 
tutkia täsmäviljelyteknologian käyttöä ja kiinnostusta ottaa käyttöön täsmäviljelyteknologiaa.  
 

7. Henkilötietojenne käsittelyperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on säädetty tietosuoja-asetuksessa. 
 
Henkilötietojen käsittelylle pitää aina olla tietosuoja-asetuksen tai tietosuojalain mukainen 
käsittelyperuste. Jos perustetta ei ole, henkilötietoja ei saa käsitellä. Vain käsittelyn tarkoituksen 
kannalta tarpeellisia tietoja saa käsitellä.  
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:  
- tutkittavan suostumus 
- tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 
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8. Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika) 

Henkilötiedot tuhotaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on hyväksytty ja muutoksenhakuaika on 
päättynyt. Kuitenkin viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.  
 

9. Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? 

Tutkimuksen päättymisen jälkeen henkilötiedot ja tutkimusrekisteri hävitetään.  
 

10. Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä 

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ja kaikki tunnistettavat tiedot hävitetään, 
kun tutkimuksen raportti on valmis.  

 
11. Henkilötietojenne mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietojanne ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  
 

12. Rekisteröitynä teillä on oikeus 
Koska henkilötietojanne käsitellään tässä tutkimuksessa, niin olette rekisteröity tutkimuksen aikana 
muodostuvassa henkilörekisterissä. Rekisteröitynä teillä on oikeus: 

• saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

• tarkastaa itseänne koskevat tiedot 

• oikaista tietojanne 

• poistaa tietonne (esim. jos peruutatte antamanne suostumuksen) 

• peruuttaa antamanne henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus 

• rajoittaa tietojenne käsittelyä 

• rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta, poistosta tai käsittelyn 

rajoittamisesta 

• siirtää tietonne järjestelmästä toiseen 

• sallia automaattinen päätöksenteko nimenomaisella suostumuksellanne 

• tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsotte, että henkilötietojanne on 
käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti 

• saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

• tarkastaa itseänne koskevat tiedot 

• oikaista tietojanne 

• rajoittaa tietojenne käsittelyä 

• rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta tai käsittelyn rajoittamisesta 

• oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

• oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta 

• tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsotte, että henkilötietojanne on 

käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti 

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja 

eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, 

oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta. 

Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon 

 
Henkilötietojen käsittely aineistoa analysoitaessa ja tutkimuksen tuloksia raportoitaessa 
Teistä kerättyä tietoa ja tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla.  


