
 
 
 

 

 
 
 

TIETOLOMAKE TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE  

DISCE-HAASTATTELUT 

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 

SAAT KOPION TÄSTÄ TIETOLOMAKKEESTA ENNEN HAASTATTELUA. LUETHAN 

LOMAKKEEN LÄPI ENNEN TÄHÄN TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISTA. 

SUOSTUMUKSESI KYSYTÄÄN HAASTATTELUN ALUSSA. 

Kutsumme sinut osallistumaan DISCE – Developing Inclusive & Sustainable Creative 

Economies -tutkimushankkeeseen. 

Tutkimushankkeen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää ja tehostaa kulttuurin ja luovien alojen kasvua, 

kaikkien osallisuutta sekä kestävää kehitystä EU-alueella. DISCE-hankkeen tavoitteet ovat:  
– Tukea kulttuurin ja luovien alojen kehityssuuntia EU-alueella parantamalla alojen 

toimintakykyä kuvaavia mittareita; 
– Edesauttaa taloutta tutkimalla uranäkymiä, taitojen kehittämistä, uusia liiketoimintamalleja 

sekä kaikkia osallistavaa kasvua; 
– Muokata käsitystä kaikkia osallistavasta ja kestävästä kasvusta tässä kontekstissa sekä 

siirtää kulttuuri- ja luovat alat (ja niihin liittyvät toimintaperiaatteet) kohti kulttuurisen 

kehityksen strategisia tavoitteita, jotka sisältävät sekä BKT:n että inhimillisen menestyksen.   
 

Lisätietoa hankkeesta: https://disce.eu 

Osallistujien valinta 

Sinut on kutsuttu osallistumaan tutkimukseen alueesi luovan talouden toimijana. Hanke 

toteutetaan kymmenessä eurooppalaisessa kaupungissa. Mukaan tutkimukseen pyydetään 

paikallisia sidosryhmiä, yrityksiä, työntekijöitä ja asukkaita, jotta hankkeessa saadaan 

kattava käsitys siitä, miten luova talous toimii kyseisellä alueella ja miten eri toimijat 

osallistuvat sen toimintaan.  

Osallistumisen vapaaehtoisuus 

Osallistumisesi tutkimushankkeeseen on täysin vapaaehtoista ja voit kieltäytyä 

osallistumasta tutkimukseen. 

https://disce.eu/


 
 
 

 

 
 
 

Tutkimukseen osallistuminen 

Jos päätät osallistua tutkimukseen, kutsumme sinut DISCE-hankkeen tutkijoiden tekemään 

haastatteluun. Haastattelun kesto on 60–90 minuuttia, ja se sovitaan sinun aikatauluihisi 

sopivasti. Haastattelu nauhoitetaan ja litteroidaan, eli tuotetaan tekstiksi. Kaikki sinuun 

liittyvä henkilökohtainen tieto anonymisoidaan. Haastattelumateriaaleja käytetään osana 

tutkimustyötä ja raportointia (esim. konferenssit ja julkaisut). Osallistumisesi tutkimukseen on 

vapaaehtoista, ja sinulla on oikeus vetäytyä tutkimuksesta koska tahansa joko ennen 

haastattelua tai sen aikana ilman syytä. Sinulla on haastattelun jälkeen kaksi viikkoa aikaa 

kieltää sinua koskevan tutkimusaineiston käyttö. 

Haastattelun sisältö 

Haastattelu sisältää kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten osallistut alueesi kulttuurin ja luovien 

alojen toimintaan. Kysymme myös taustatietojasi, koulutuksestasi sekä kiinnostuksestasi 

kulttuuriin ja luoviin aloihin. Sinun ei ole pakko vastata kaikkiin haastattelussa esitettyihin 

kysymyksiin. Ohessa lista haastattelun teemoista:  

 Työsi, työnkuvasi, päivittäiset toimet  

 Koulutustaustasi  

 Kuinka työsi tai päivittäiset toimesi liittyvät luovuuteen 

 Motivaatiosi ja tavoitteesi liittyen näihin toimiin 

 Palkkiot ja korvaukset (taloudelliset ja muut) sekä niiden vaikutus 
toimeentuloosi  

 Verkostosi (ammatilliset ja sosiaaliset) alueellasi 

 Luovuuden sijoittuminen ja merkitys alueellasi 

 Näkemyksesi ja ehdotuksesi paikallishallinnolle luovuuden tukemiseksi 
alueellasi. 

 

Tutkimustietojen ja -aineistojen käsittely 

Tietojasi käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, 

GDPR, 2016) standardien mukaisesti. 

 Haastattelu tapahtuu sinulle sopivana ajankohtana. 

 Nauhoitetut haastattelut ja niiden litteraatiot (eli tekstimuotoon tuotetut 
haastattelut) säilytetään DISCE-hankkeen suojatussa verkkokansiossa.  

 Tutkimustietojasi säilytetään DISCE-hankkeen suojatussa verkkokansiossa 
tutkimushankkeen keston ajan.  

 Tutkimustietojasi käsittelevät vain DISCE-tutkimushankkeen jäsenet. 

 Tutkimustietojasi ei jaeta ulkopuolisille.   
 



 
 
 

 

 
 
 

Tietosuojalauseke 

DISCE-hankkeen tietosuojavaltuutettu on Onerva Steudle Turun yliopistosta. Yliopisto 

käsittelee tietojasi yllä esitetyin tavoin. Tutkimustietojen käsittelyn peruste tutkimuksessa on 

"yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi". 

Sinua pyydetään täyttämään erillinen suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta 

luettuasi tämän tietolomakkeen.  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on oikeus saada tarkistaa, mitä tietoja 

sinusta säilytetään. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojen korjaamista, poistamista, käytön 

rajoittamista sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Osallistumisen luottamuksellisuus 

Kaikki haastatteluaineistoon perustuvat dokumentit (esimerkiksi julkaistut tutkimusesitelmät, 

raportit ja akateemiset artikkelit) anonymisoidaan, ellet itse suostu siihen, että sinut saa 

tunnistaa tutkimuksesta. Jos suostut tunnistamiseen, haastattelussa kertomaasi voidaan 

liittää nimesi. Jos haluat säilyttää anonymiteetin, käytämme pseudonyymia, kun viittaamme 

haastatteluusi.  

Tutkimukseen osallistumisen riskit 

Osallistumisessa ei ole riskejä.  

Hankkeen rahoitus 

Hanketta rahoittaa Euroopan komission Horizon 2020 -ohjelma.  

Hankkeen tutkimustulokset 

Tutkimuksessa kerättyyn tutkimusaineistoon pohjautuvat tutkimustulokset julkaistaan 

raportteina ja akateemisina julkaisuina.  

Yhteydenotto 

Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat lisätietoja tutkimushankkeesta, otathan yhteyttä 

tutkimushankkeen vastuulliseen johtajaan:  

Professori Jarna Heinonen 

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos  
Rehtorinpellonkatu 3 

20500 Turku 

Puh. +358 (0) 50 563 1713 

Sähköposti: jarna.heinonen@utu.fi 



 
 
 

 

 
 
 

Ongelmatilanteissa 

Jos tämä tutkimus vahingoittaa sinulla jollain tavalla tai haluat tehdä valituksen 

tutkimushankkeesta, ota yhteyttä:  

Tietosuojavastaava 

Turun yliopisto  

Joukahaisenkatu 3-5  

20520 Turku  

Sähköposti: dpo@utu.fi 

Kiitos tietolomakkeen lukemisesta ja tutkimukseen osallistumisesta. 

 


