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TIETOSUOJAILMOITUS TUTKIMUKSESTA TUTKIMUKSEEN 
OSALLISTUVALLE 

Pro gradu -tutkielma 

01.12.2019 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkittavan ole pakko toimittaa 
mitään tietoja, tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää. 

1. TUTKIMUKSEN NIMI, LUONNE JA KESTO 

Tutkimuksen nimi: Ilo olla ainutlaatuinen -  NOVAT-vertaistukiryhmän vaikutus 
naisten arkielämään. 

Tutkimus toteutetaan NOVAT- naiset ovat – vertaistukiryhmissä, sekä 
verkkokurssilla (aloitus tammikuussa) että kasvokkaisessa (aloitus helmikuussa 
Tampereella) ryhmässä. Ryhmien ohjelmat perustuvat nykyiseen NOVAT-
verkkokurssiin. Kurssit ovat kestoltaan 14 viikkoa, lisäksi seurantakysely tapahtuu 
kaksi kuukautta kurssin päättymisen jälkeen.  Tutkimuksen olennaisena osana ovat 
alku-, loppu- ja seurantakyselyt sekä Olotila-sovelluksen käyttö 
itsearviointityökaluna. Tutkimuksen kesto on kokonaisuudessaan noin kuusi 
kuukautta, tutkimustulosten arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2020.  

2. MIHIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1  

☐ Tutkittavan suostumus  

 

3. TUTKIMUKSESTA VASTAAVAT TAHOT 

Tutkimuksen tekijä: Sini Astrén, yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma, 
sosiaalipolitiikan opintosuunta, Tampereen yliopisto 

p. 010 384 1512  sini.astren@tuni.fi  

Tutkimuksen ohjaaja: Marita Husso , apulaisprofessori, Tampereen yliopisto 

p. +358503182510  marita.husso@tuni.fi 

mailto:sini.astren@tuni.fi
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4. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on selvittää, miten naisille suunnattu 
itseapu/vertaistukiryhmä vaikuttaa naisten arkielämään. Lisäksi on tarkoitus 
selvittää Olotila-sovelluksen toimivuus itsearviointityökaluna ja millaista tietoa se 
voi tuottaa tutkimuksen näkökulmasta. Tutkimus arvioi myös NOVAT-toiminnan 
vaikuttavuutta ja auttaa kehittämään Naistenkartano ry:n toimintaa. 

Tutkimuksessa mukana olevat osallistuvat NOVAT-kurssille kurssiohjelman 
mukaisesti sekä vastaavat alku-, loppu- ja seurantakyselyihin. Kyselyt kartoittavat 
pääasiassa tutkittavan elämäntilannetta ja hyvinvointia, sisältäen muun muassa 
terveyttä ja ihmissuhteita koskevia kysymyksiä. Välttämättömiä henkilötietoja ovat 
ikä sekä biologinen sukupuoli. Kyselyt identifioidaan samalla nimimerkillä, jolla 
tutkittava osallistuu kurssille. Tutkimukseen osallistuvat käyttävät Olotila-sovellusta 
itsearviointityökaluna. Olotila-sovellus tuottaa tutkijalle ryhmäkohtaista tietoa, jota 
ei voida yksilöidä. Henkilölle itselleen sovellus antaa seurantatietoa omasta 
olotilasta. Tietoa kerätään lisäksi kurssitehtävien kirjoituksista.   

5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ  

Verkkokurssi on ajalla 20.1.-3.5.2020. Kurssille valitut saavat Moodle-tunnukset 
viikkoa ennen kurssin alkua. Seurantakysely lähetetään ryhmään osallistuville 
29.6.2020.  

Kasvokkainen kurssi kokoontuu Tampereella maanantai-iltaisin ajalla 3.2.-
18.5.2020, kellonaika ja paikka tarkentuvat myöhemmin. Seurantakysely 
lähetetään ryhmään osallistuville 13.7.2020. 

Kurssit sisältävät NOVAT-ohjelman mukaista teematyöskentelyä muun muassa 
kirjoitustehtävien, keskustelun ja käytännön harjoitteiden muodossa. Lisäksi 
jokainen tutkimukseen osallistuva saa opastuksen maksuttoman Olotila-
sovelluksen käyttöön. Sovellus lähettää älypuhelimeen kahdesti päivässä 
kysymyksiä. Kysymyksiin vastaaminen on nopeaa (ei avoimia kysymyksiä). Olotila-
sovelluksen käyttöä jatketaan kurssin jälkeen seurantakyselyyn asti.  

6. TUTKIMUKSEN MAHDOLLISET HYÖDYT JA HAITAT TUTKITTAVILLE 

Tutkimus antaa tietoa tutkimukseen osallistuvalle siitä, miten NOVAT-toiminnan 
määrittelemät tavoitteet (arkipäivän elämänhallinnan vahvistaminen ja positiivisen 
muutoksen saavuttaminen) toteutuvat tutkimukseen osallistuvan elämässä.  

 

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN  
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Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti 
tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojasi ei voida tunnistaa 
tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista.  

Henkilötiedot suojataan Naistenkartano ry:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteen 
mukaisesti. Tutkimukseen tarvittava aineisto pseudonymisoidaan (henkilötietoja ei 
voida yhdistää tiettyyn henkilöön).  

Tutkimustuloksissa ja muissa asiakirjoissa sinuun viitataan vain tunnistekoodilla.  

Tutkimusaineistoa säilytetään tutkimusaineiston käsittelyä koskevien 
tietoturvakäytänteiden mukaisesti.  

 

8. TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksesta valmistuu opinnäytetyö.  

9. TUTKITTAVAN OIKEUDET JA NIISTÄ POIKKEAMINEN 

Tutkittavalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, kun henkilötietojen 
käsittely perustuu suostumukseen. Jos tutkittava peruuttaa suostumuksensa, 
hänen tietojaan ei käytetä enää tutkimuksessa. 

Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli 
tutkittava katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu 
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi). 

Tutkimuksessa ei poiketa muista tietosuojalainsäädännön mukaisista tutkittavan 
oikeuksista. 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA ARKISTOINTI  

Aineistoa säilytetään anonymisoituna ja salasanalla suojattuna tiedostona kunnes 
tutkimus on päättynyt.   

Jos sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä tutkimuksen tekijään. 

 


