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Tietoa tutkimukseen Kaasua Kuhmoon esiselvityshanke osallistuvalle 

 
Sinut on kutsuttu osallistumaan tutkimukseen. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Voit 
keskeyttää osallistumisesi, milloin tahansa tutkimuksen aikana. Jos vetäydyt tutkimuksesta, sinuun ei 
kohdistu mitään negatiivista seurausta, mutta sinulta siihen asti kerättyä aineistoa voidaan käyttää 
tutkimukseen.  
 

1. Tutkimuksen aihe 
Tällä tutkimuksella kartoitetaan Kuhmon alueen maatilojen biomassat sekä energian ja ravinteiden 
käytön nykytila. Biokaasuekosysteemissä on monia erilaisia tärkeitä rooleja, joista muodostuu edel-
lytykset alueelliselle biokaasutuotannolle. Kyselyllä pyritään löytämään raaka-aineen toimittajia, 
biokaasun tuottajia sekä energian ja ravinteiden käyttäjiä.   
 
 

 
 

2. Aineistonkeruun konkreettinen toteutustapa, kuinka kauan osallistujan aikaa tarvitaan, 
missä tutkimus suoritetaan 

Aineisto kerätään Webropol -kyselyllä. Kyselyn tietoja voidaan täsmentää myöhemmin henkilökoh-
taisella yhteydenotolla. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 15 minuuttia. Kyselyyn vastataan sähkö-
postilla lähetetyn linkin kautta internetissä Webropolin verkkokyselyalustassa. 
 

 
 

3. Muu mahdollinen 
 
 

 
 

4. Miksi ja millä perusteella tutkimuksessa käsitellään henkilötietojasi 
 
Osoite/sijaintitietoa voidaan tarvita mahdollisten biomassojen, energian ja ravinteiden kuljettamis-
matkojen määrittelyyn. Vastaajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti ovat yhteydenpitoa varten. 
Kuhmon alueen maatilojen tilakohtaisista tiedoista voidaan koota yhteen ryhmäkohtaisia koosteita 
ja analyysejä esimerkiksi hankkeen webinaareissa/julkaisuissa esitettäväksi, jotka myös tarvittaessa 
arkistoidaan.  
 
☐ taiteellinen ilmaisu 
 ☒ journalistinen ilmaisu 
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5. Ketkä kaikki käsittelevät henkilötietojasi 
I) Osapuolet, jotka käsittelevät henkilötietojasi rekisterinpitäjän toimeksiannosta 
 
Kajaanin ammattikorkeakoulun hankkeen suorittajat (Antti Kuoppala, Antti Rimpiläinen, Ella Luk-
kari, Outi Laatikainen) sekä osatoteuttajan Kuhmon kaupungin henkilöstöstä Tuomo Määttä.  
 
 
II) Osapuolet, jotka määrittävät henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset itsenäisesti  
Ei muita osapuolia. 
 

 
6. Tietojesi siirto EU:n ulkopuolelle 
Tutkimuksessa ei siirretä tietojasi EU:n ulkopuolelle.  

 
7. Millä toimilla tietojasi suojataan? 
Tutkimuksessa täyttyvät seuraavat edellytykset, joilla turvataan oikeuksiasi: 
 
☒ Tutkimuksella on tutkimussuunnitelma 
☒ Tutkimuksen vastuuhenkilö on: Tuija Postari-Kivistö (KAMK) 
☒Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain yllä kohdassa 4 mainittua tarkoitusta varten sekä 
muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. 
☐Tutkimuksen osalta on tehty tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.  
 
Tutkimuksen osalta on tehty eettinen ennakkoarviointi/tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi: 
Ei 

 
8. Henkilötietojen säilytys ja anonymisointi  
Tieteellisessä tutkimuksessa on tarpeellista säilyttää tutkimusaineistot, jotta tutkimustulokset voi-
daan verifioida (osoittaa todeksi), ja jo kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan käyttää jatkotutki-
mukseen ja uusiin tieteellisiin tutkimuksiin. 
 
Tutkimusaineistot anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan aina kun se on mahdollista, ja tutki-
mustulokset julkaistaan siinä muodossa, ettei yksittäinen henkilö ole yleisesti tunnistettavissa. Eri-
tyistapauksissa, esimerkiksi kun haastatellaan kuvataiteilijoita heidän teoksistaan, voi olla perus-
teltua ilmaista tekijät. 

 
 

9. Tutkimukseen osallistuvan oikeudet tieteellisessä tutkimuksessa 
Koska kyse on tieteellisestä tutkimuksesta, henkilötietojen käsittelyä ei käytetä osallistujaa koske-
vaan päätöksentekoon. 
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Tutkimukseen osallistuvan oikeuksista poikkeaminen on tarpeen ja perusteltua, jos tutkimuksella 
on yleisen edun mukaiset tarkoitukset ja tutkimukseen osallistuvan oikeudet todennäköisesti estä-
vät tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Seuraavista tietosuoja-asetuksen 
mukaisista oikeuksistasi tullaan todennäköisesti poikkeamaan:  
 
☐ oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot 
☐ oikeus oikaista tiedot  
☐ oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
☐ oikeus tulla unohdetuksi eli oikeus tietojen poistamiseen  
 
Jos kuitenkin tutkimuksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa eikä tarkoituksen saavuttaminen 
vaikeudu suuresti, KAMK toteuttaa tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi. Oikeuksiesi laajuus 
on sidottu henkilötietojesi käsittelyperusteeseen ja voimassaolevaan lainsäädäntöön. 
 

 
 

10. Lisätietoa tutkimuksesta ja oikeuksien käyttämisestä 
Tässä tutkimuksessa rekisterinpitäjänä on Kajaanin ammattikorkeakoulu / Antti Kuoppala, hank-
keen projektipäällikkö 
  
Yhteisrekisterinpitäjät Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kuhmon kaupunki on tehnyt sopimuksen 
henkilötietojen käsittelyn ehdoista.  
 
 
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa on 
 
Nimi Antti Kuoppala 
Postiosoite Ketunpolku 3, 87101 Kajaani 
Sähköposti antti.kuoppala@kamk.fi 
Puhelin 040 610 9139 

 
 

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on sinulla oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle (lue lisää: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuute-
tulle). 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. Puhelin: 029 566 6700. Sähköposti (kir-
jaamo): tietosuoja(at)om.fi 

 
  

https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle
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LIITE 1.  
 
HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET 
 
Tutkimuksessa kerätään henkilötietoja seuraavista lähteistä:  
 
Kuhmon kaupungin (maataloustoimisto) sähköpostirekisteri.  
 
Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti: 
 
Sähköpostiosoitteet, lähiosoitteet, puhelinnumerot, työpaikka ja mahdolliset muut suostumuksella 
kerätyt tiedot  
 
 


