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TUTKIMUKSEN
TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispvm: 27.10.2021

1. Tutkimuksen nimi

Monipaikkainen Pohjois-Karjala

2. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Pasi Saukkonen
Yliopistokatu 2
80101 Joensuu
pasi.saukkonen@uef.fi
p. 050 464 2534

3. Tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Kerättävän datan käsittely ja analyysi tapahtuvat Itä-Suomen yliopistossa/Spatiassa. Julkisesti esitettävät
tulokset ovat muodossa, josta ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa, hänen vastauksiaan eikä
taustatietojaan.

4.  Tutkimuksen ohjaaja, vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Pasi Saukkonen, yhteystiedot kohdassa 2.

5. Tutkimuksen suorittajat

1) Projektitutkija Pasi Saukkonen

6. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

ks. kohta 2.

7. Tutkimuksen luonne ja kestoaika

Kertatutkimus  Seurantatutkimus

Tutkimuksen kestoaika  (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään):
1.10.2021 – 30.5.2022

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen:
 Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto hävitetään
 Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto arkistoidaan

 ilman tunnistetietoja
 tunnistetiedoin

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Itä-Suomen yliopisto, tietokanta ilman
tunnistetietoja
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8. Mikä on henkilötietojen käsittelytarkoitus?

Hankkeen tavoitteena on selvittää monipaikkaisuuden ilmiötä Pohjois-Karjalan maaseutualueilla.
Monipaikkaisuus on kasvava ilmiö, joka on entistä tärkeämpää tunnistaa osana maaseudun kestävää
kehittämistä. Hankkeessa monipaikkaisuuden ilmiötä ja tähän liittyvää potentiaalia ja kehittämistarpeita
selvitetään erityisesti kolmesta teemasta. Nämä ovat: 1) monipaikkainen työ ja yrittäjyys, 2)
monipaikkainen hoiva ja 3) monipaikkaisuuden mahdollisuudet kolmannen sektorin (järjestöt,
kyläyhteisöt) vahvistamisessa.  Nimi, sähköposti ja puhelinnumero ovat tietoja, joita kysytään arvontaan
osallistuvilta (jos vastaaja haluaa osallistua, vapaaehtoinen). Arvonnan jälkeen nämä tiedot poistetaan
lopullisesti.

9. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta. Tässä tutkimuksessa
käsittelyperuste  on:

 yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö, tarkemmin:
   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

 rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
   mikä oikeutettu etu on kyseessä:

 rekisteröidyn suostumus
 rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

   säädökset:

10. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää?

Nimi, sähköposti, puhelinnumero (arvonta);

11.Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään tutkimukseen seuraavista lähteistä:
 Suoraan tutkimukseen osallistuvilta

 Haastattelu
 Videointi
 Sähköinen kyselylomake (eLomake tai vastaava)
 Postissa lähetettävä kyselylomake
 Muu tapa, mikä:

 Muualta kuin tutkimukseen osallistuvilta, mistä ja mitä tietoja: julkisista lähteistä kuten www-sivut,
HYRRÄ-tukirekisteri

 Tutkittavalla ei ole velvollisuutta toimittaa tarvittavia henkilötietoja, osallistuminen on vapaaehtoista

12. Tietojen siirto/luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tutkimusryhmän ulkopuolelle

13. Tietojen siirto/luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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