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Tietosuojailmoitus
Tietoa tutkimukseen Kirkon työntekijöiden terveys ja työn kuormittavuus koronavuonna

osallistuvalle

Vastaamalla tähän kyselyyn osallistut tutkimukseen. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja osallistut
vastaamalla tähän kyselyyn. Jos vetäydyt tutkimuksesta, sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seurausta,
mutta sinulta siihen asti kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimukseen.
1. Tutkimuksen aiheena on kirkon työntekijöiden terveys ja työn kuormittavuus koronavuonna. Tutkimus
toteutetaan Taideyliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä. Tutkimuksen tekemiseen ja aineiston
analysoimiseen osallistuu myös Terveyden ja hyvinvoinin laitos.
2. Aineisto kerätään kyselylomakkeella, joka aukeaa hyväksyttyäsi tämän tietosuojailmoituksen. Kyselyyn
vastaaminen kestää n. 45 minuuttia. Voit keskeyttää vastaamisen milloin vain. Aineisto tallentuu tutkijoiden
käyttöön silloin, kun lähetät vastaukset.
3. Tämän projektin tarkoituksena on tutkia kirkon työntekijöiden terveyttä ja työn kuormittavuutta.
Tutkimuksessa otetaan mukaan myös työn ulkopuolisten tekijöiden vaikutus kuormittavuuden kokemukseen.
Erityisenä tarkastelun kohteena ovat sukupuolten väliset kuormittavuuskokemuksien erot.
4. Aineisto analysoidaan tilastollisia menetelmiä käyttäen, eikä yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa
tutkimusraportista. Avovastausaineiso analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin avulla ja raportoidaan
luokiteltuna. Kaikki epäsuorat tunnisteet poistetaan avovastauksista jo ennen analyysia. Aineisto siihen
sisälyneine henkilötietoineen säilytetään viisi vuotta tutkimuksen julkaisemisesta, minkä jälkeen se
arkistoidaan täysin anonymisoituna yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.
5. Tutkimuksessa kerätään henkilötietoja tieteellistä tutkimusta varten. Henkilötietojesi käsittely on tarpeen
yleisen edun vuoksi, tieteellistä tutkimusta ja akateemista ilmaisua varten. Oikeusperuste erityisiin
henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelylle: Käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevista
syistä, joita ovat tieteellinen tutkimus.
6. Tietojen avulla on mahdollista analysoida työn kuormittavuustekijöitä ja työn luonnetta. Aineiston
kerääminen on vastaajalle vapaaehtoista. Aineiston kerääminen vie vastaajalta aikaa n. 45 minuuttia, ja
lähettämällä vastaukset vastaaja suostuu aineiston käyttämiseen osana tieteellistä tutkimusta. Sen jälkeen
vastaajalle ei aiheudu mitään vaikutuksia.
7. Aineistoa käsittelevät ainoastaan seuraavat tutkijat: professori Tuire Kuusi ja tutkija Anna Henenius
(Taideyliopisto), professori Kati Tervo-Niemelä (Itä-Suomen yliopisto) sekä erikositutkija Satu Viertiö
(Terveyden ja hyvinvoinin laitos). Muille osapuolille aineistoa ei luovuteta. Aineiston keräämisvaiheessa
noudatetaan Itä-Suomen yliopiston toimintaperiaatteiden mukaista erityistä huolellisuutta, jos tietoja
siirretään EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista
tietosuojaa. Henkilötietojen siirtäminen suoritetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti
hyödyntäen esimerkiksi mallisopimuslausekkeita tai muita soveltuvia suojatoimenpiteitä.
8. Rekisterinpitäjinä toimivat vastuullinen tutkija, professori Tuire Kuusi ja professori Kati Tervo-Niemelä. Lisäksi
Taideyliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välille on laadittu aineiston käsittelyä koskeva sopimus,
joka turvaa vastaajien oikeudet ja yksityisyyden myös mainittujen yliopistojen ulkopuolella tapahtuvan
aineiston analysiin aikana.
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9. Tutkimuksen vastuullinen johtaja on professori Tuire Kuusi (Taideyliopisto). Tutkimussuunnitelma on liitteenä
(LINKKI). Tutkimusaineistoa ei käytetä mihinkään muuhun kuin tutkimustarkoituksiin kohdissa 3, 5 ja 6
kuvatun mukaisesti.
10. Tutkimusaineiostoon sisältyvät henkilötiedot säilytetään eduunissa (https://info.eduuni.fi/), ja käyttöoikeus
annetaan ainoastaan hankkeen tutkijoille. Tutkijoiden on mahdollista analysoida aineistoa omilla
tietosuojatuilla tietokoneillaan. Aineisto säilytetään viisi vuotta tutkimuksen julkaisemisesta, minkä jälkeen se
arkistoidaan täysin anonymisoituna yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.
11. Kyse on tieteellisestä tutkimuksesta, eikä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ole tietojen käyttö
osallistujaa koskevaan päätöksentekoon. Koska kyselyssä ei kerätä suoria tunnistetietoja, vastaaja ei voi
tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa
•
•
•
•

päästä näkemään omia tietojaan tai tarkastaa niitä
oikaista tietoja
vastustaa henkilötietojen käsittelyä
tulla unohdetuksi eli pyytää tietojen poistamista

Tietoa ammattiliiton jäsenyydestä käytetään perusteena kyselylomakkeiden lähettämisessä. Tieto
ammattiliiton jäsenyydestä ei kuitenkaan tule osaksi kyselyn vastausta.
12. Jos kuitenkin tutkimuksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa eikä tarkoituksen saavuttaminen vaikeudu
suuresti, Taideyliopisto toteuttaa tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi. Oikeuksiesi laajuus on sidottu
henkilötietojesi käsittelyperusteeseen ja oikeuksien käyttö edellyttää tunnistautumista.

Lisätietoa tutkimuksesta ja oikeuksien käyttämisestä
Tässä tutkimuksessa rekisterinpitäjinä ovat Tuire Kuusi ja Kati Tervo-Niemelä. Aineiston käyttämisestä on
sovittu Taideyliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kesken.
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa on professori Tuire Kuusi [tuire.kuusi(at)uniarts.fi], puh. 0407104337
Tämä tietosuojailmoitus on saatavilla yhteyshenkilön tai tutkimushankkeen verkkosivuilla
[https://www.uniarts.fi/henkilot/tuire-kuusi/]
Tutkittavan henkilön tulee ottaa yhteyttä Taideyliopiston tietosuojavastaavaan, jos hänellä on kysymyksiä tai
vaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyen.
Tietosuojavastaava: Antti Orava
Puhelinnumero: 029 447 3568
Sähköposti: tietosuoja@uniarts.fi
Jos tutkittava henkilö kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti,
hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää:
http://www.tietosuoja.fi).

