Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Turun yliopisto, FI-20014 Turku
2. Tutkimuksen osapuolet ja vastuut
Tutkimus on osa EU:n Horizon 2020-rahoitteista Developing Inclusive and Sustainable Creative
Economies (DISCE) -tutkimusprojektia. Tiedonkeruu ja tietojen käsittely tapahtuvat Turun
yliopistossa, Gran Sasso Science Institute:ssa ja Stockholm School of Economics in Riga:ssa. Mukana
olevat tutkijat on lueteltu kohdassa 5.
3. Tutkimuksen vastuullinen johtaja
Professori Jarna Heinonen (Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto).
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Turun yliopiston tietosuojavastaavan sähköposti: dpo@utu.fi
5. Tutkimuksen suorittajat
Professori Jarna Heinonen (Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto)
Professori Ulla Hytti (Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto)
Erikoistutkija Pekka Stenholm (Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto)
Erikoistutkija Tommi Pukkinen (Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto)
Tutkija Kaisa Hytönen (Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto)
Professori Alessandra Faggian (Gran Sasso Science Institute)
Apulaisprofessori Alessandro Crociata (Gran Sasso Science Institute)
Post-doc tutkija Valeria Pica (Gran Sasso Science Institute)
Post-doc tutkija Chiara Burlina (Gran Sasso Science Institute)
Professori Arnis Sauka (Stockholm School of Economics in Riga)
Apulaisprofessori Dmitrijs Kravčenko (Stockholm School of Economics in Riga)
Tutkija Diāna Popova (Stockholm School of Economics in Riga)
6. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilö kyselytutkimusta koskien: Pekka Stenholm, pekka.stenholm@utu.fi
7. Tutkimusrekisterin nimi
DISCE (Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies)
8. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kyselyn tavoitteena on kerätä luovaa työtä, liiketoimintamalliajattelun perusteita ja arvonluontia
koskevia näkemyksiä luovien ja kulttuurialojen tekijöiltä ja organisaatoilta. Tiedonkeruu on osa EU:n
rahoittamaa DISCE (Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies) -tutkimusprojektia,

jonka on tarkoitus parantaa ja tehostaa luovien ja kulttuurialojen osallistavuutta ja kestävyyttä
EU:ssa.
Tutkimus toteutetaan Webropol-kyselytyökalulla. Tämän tutkimuksen kohderyhmiä ovat luovilla ja
kulttuurialoilla työskentelevät, opiskelevat ja toimivat henkilöt ja organisaatiot. Kysely lähetetään
avoimena linkkinä DISCE:n viestintäkumppaneiden verkostojen ja sosiaalisen median kautta. Kaikilla
tämän tutkimuksen vastuullisilla tutkijoilla on oikeus käsitellä henkilötietoja tämän tutkimuksen
aikana. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista.
Henkilötietojen käsittelyn kesto: 2021–2022
9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Osapuolet käsittelevät edellä kuvattuja henkilötietoja seuraavin perustein: EU:n yleinen tietosuojaasetus, artikla 6, kohta 1:
☐ rekisteröidyn suostumus
☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
☒ yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
☒ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
☐ tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen, mikä oikeutettu
etu on kyseessä: ________________________________________________________________
10. Tutkimusrekisterin tietosisältö
Tätä tutkimushanketta varten kyselyssä kerättävät henkilötiedot tiedot ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sukupuoli
Syntymävuosi
Koulutus
Asuinpaikka (maa)
Työstatus, työpaikkojen lukumäärä ja tyyppi
Työ- ja vapaaehtoistyöajat
Tärkeimmät tulonlähteet (ei tarkkaa palkan määrää, vain yleiset tulolähteet)
Täytettävissä vapaaehtoisesti: sähköpostiosoite mahdollista seurantakyselyä varten

Kyselyssä ei kerätä tai käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.
11. Henkilötietojen tietolähteet
Vastaajien antamat kyselyvastaukset.

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä kuvatun tutkimusryhmän ulkopuolelle (katso kohta 5).
Tietojen keräämiseen käytetään Webropol Oy: n verkkokyselytyökalua.
Kun tutkimus on saatu päätökseen, tutkimusrekisteri arkistoidaan ilman tunnistetietoja Zenodoarkistoon.
13. Tietojen siirto tai luovutus EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.
14. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan Turun yliopiston suojatuille palvelimille.
Henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan siten, että vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja
tutkimustarkoituksiin, voivat käyttää niitä.
Tietosuojajärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavin keinoin:
☒ käyttäjätunnus ☒ salasana ☐ käytön rekisteröinti ☐ kulunvalvonta ☐ muu:
Suorien tunnistetietojen käsittely:
☒ Ei käsitellä suoria henkilötietoja, ainoastaan epäsuoria henkilötietoja
☐ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin
16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
☐ Tutkimusrekisteri hävitetään
☒ Tutkimusrekisteri arkistoidaan tietoarkistoon:
☒ ilman tunnistetietoja ☐ tunnistetiedoin
Missä aineisto arkistoidaan ja kuinka kauan: Kyselyaineisto arkistoidaan avoimeen Zenodo-arkistoon
ja Turun yliopiston tutkimustietovarastoon joko pysyvästi tai niin kauan kuin tietoja tarvitaan
tutkimustarkoituksiin.
17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy henkilötietoihinsa sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista
tai käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä

on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät
täältä: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

