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Tietoa Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -tutkimukseen osallistuvalle
Olet osallistumassa Helsingin yliopistolla tehtävään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan,
miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista
seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos
keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, jo analysoitua aineistoa voidaan kuitenkin käyttää
tutkimuksessa. Tämän ilmoituksen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilöt:
Elina Turunen
PL 54, 00014 Helsingin yliopisto
044 960 3552
elina.turunen@helsinki.fi
Anna-Maria Isola
046 810 3877
amitsu77@gmail.com

Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tutkimuksessa järjestetään kirjoituskilpailu köyhyydestä arjessa. Aineisto kerätään, jotta
voidaan lisätä ymmärrystä suomalaisesta köyhyydestä ja siitä, millä keinoin köyhyyttä
kokeneet ihmiset ovat pärjänneet vaikeissa olosuhteissa.
Kirjoitusaineisto arkistoidaan Tietoarkistoon. Henkilö- ja yhteystiedot sisältävä koodiavain
säilytetään tutkijoilla mahdollisia seurantatutkimusta koskevia yhteydenottoja varten. Vuonna
2019–2020 kerättävä aineisto voidaan liittää mahdollisiin samoilta henkilöiltä kerättäviin
seuranta-aineistoihin. Yhteystietoja käytetään myös palkintojen jakamisessa ja palkittavien
nimet/nimimerkit julkaistaan tekijän halutessa verkkosivuilla.

Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
Rekisterinpitäjänä toimii Helsingin yliopisto
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöinä toimivat tutkijat, henkilö- ja yhteystiedot sisältävän
koodiavaimen arkistointi
Tutkimuksesta vastaava ryhmä, omistaa aineiston
Tutkimusryhmän tutkijat ja tutkimusavustajat HY:ssa, aineiston keruu, käsittely ja karkeistus
Tutkimusryhmän muut tutkijat ja tutkimusavustajat, aineiston keruu, käsittely ja karkeistus
Kirjoituskilpailun järjestäjät, aineiston keruu, käsittely ja karkeistus
Palkintolautakunta, valitsee palkittavat kirjoitukset
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston (EAPN-Fin) Kansalaistoimintaryhmä
köyhyyttä vastaan, osallistuu kilpailun järjestämiseen
Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto, osallistuu kilpailun järjestämiseen

Tutkimuksen vastuullinen tutkija tai tutkimuksesta vastaava ryhmä
Heikki Hiilamo (vastuullinen tutkija), PL 54, 00014 Helsingin yliopisto, 040 358 7203,
heikki.hiilamo@helsinki.fi
Elina Turunen, PL 54, 00014 Helsingin yliopisto, 044 960 3552, elina.turunen@helsinki.fi
VTT Anna-Maria Isola, 046 810 3877, amitsu77@gmail.com

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman. Häneen saa yhteyden
sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

Tutkimuksen suorittajat
Tutkimusryhmän tutkijat ja tutkimusavustajat Helsingin yliopistossa
Tutkimusryhmän muut tutkijat ja tutkimusavustajat
Kilpailun järjestäjät
Palkintolautakunta
Ulkopuolinen litteroija

Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika
Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä
Seurantatutkimus
Henkilötietojen käsittelyn kesto määräytyy sen mukaan kuinka kauan seurantatutkimusta
aiotaan toteuttaa. Seurantatutkimuksen tarvetta arvioidaan säännöllisin väliajoin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan
mukaisella perusteella:
Tutkimuksen aikana tapahtuva henkilötietojen käsittely ja tutkimuksen päättymisen jälkeinen
henkilötietojen arkistointi perustuvat yleiseen etuun (tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai
tilastointi, tietosuojalain 4 §:n 3 kohta).

Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää
Kirjoituskilpailuun osallistuneiden nimi ja yhteystiedot.
Kirjoituksen oheen pyydetään liittämään nimimerkki (haluttaessa), paikkakunta, tiedot
sukupuolesta, iästä, koulutuksesta ja ammatista tai entisestä ammatista.
Kirjoituskutsussa kysytään henkilöiden kokemuksia köyhyydestä ja miten henkilöt ovat
pärjänneet köyhyydessä. Aihetta voi käsitellä eri elämänalueiden kautta.

Arkaluonteiset henkilötiedot
Tutkimuksessa käsitellään kirjoituskilpailuun osallistujien itse kertomia arkaluonteisia tietoja,
kuten esimerkiksi poliittisia mielipiteitä, uskonnollista vakaumusta ja terveyttä koskevia tietoja.
Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2
kohdan mukaiseen oikeusperusteeseen:
Tutkimuksen aikana tapahtuva henkilötietojen käsittely ja tutkimuksen päättymisen jälkeinen
henkilötietojen arkistointi perustuvat tieteelliseen tutkimukseen (tieteellinen tai historiallinen
tutkimus tai tilastointi, tietosuojalain 6 §:n 7 kohta).

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään
Kirjoituskilpailuun osallistuneiden nimi ja yhteystiedot samoin kuin muut tutkimustiedot
saadaan osallistujilta itseltään.

Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Käsin kirjoitettua aineistoa voi litteroida eli saattaa sähköiseen tekstimuotoon ulkopuolinen
litteroija.
Tutkimusaineisto arkistoidaan Tietoarkistoon, josta aineistoa luovutetaan tieteelliseen
tutkimukseen, opetuskäyttöön sekä yliopistojen ylempiin opinnäytteisiin.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei siirretä.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tiedot ovat salassa pidettäviä.
Manuaalisen aineiston suojaaminen: Lukitussa tilassa
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: Käyttäjätunnus ja salasana
Suorien tunnistetietojen käsittely: Arkistoitavasta aineistosta poistetaan suorat tunnistetiedot.
Muita tietoja, joista henkilön voisi tunnistaa, muutetaan (nimimerkkiä, sukupuolta ja ikää ei
muuteta). Aineisto arvioidaan palkitsemista varten suorin tunnistetiedoin.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin.
Aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon pysyvästi. Tutkijat arkistoivat osallistujien henkilö- ja
yhteystiedot sisältävän koodiavaimen mahdollista seurantatutkimusta varten pysyvästi. Jos
tutkijat lähtevät Helsingin yliopistolta, koodiavaimen säilyttävät tutkijat.

Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen
Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1
mainittu henkilö.
Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:








saada pääsy tietoihin
oikaista tietoja
poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
rajoittaa tietojen käsittelyä
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
vastustaa tietojen käsittelyä
olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen
vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.
Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun
verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
Oikeuksista poikkeaminen
Yleinen tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn
oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja
oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista.
Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

