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1. Rekisterinpitäjä
Turun yliopisto
Yhteyshenkilö projektia koskevissa asioissa:
Nimi: Anni Pakarinen
Osoite: Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku
Puh.: +358 50 440 9740
E-mail: anni.pakarinen@utu.fi
Pro Gradu tutkimuksen tekijä:
Nimi: Jutta Holopainen
Osoite: Kiiskikuja 2 a4, 37550 Lempäälä
Puh. +35840 778 2124
E-mail: jutta.holopainen@tuni.fi
2. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä
Pro Gradu -tutkimus toteutetaan implementointitutkimuksena vuosien 2021-2022 aikana.
Tutkimuksessa arvioidaan digitaalisen uusperheiden hyvinvointia edistävän intervention (StepAppinterventio) implementointiprosessia Pirkanmaalla lapsi -ja perhepalveluissa.
Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa implementoinnin kontekstiin, intervention toteutumiseen ja
interventiolla saavutettaviin tuloksiin liittyviä tekijöitä ammattilaisten näkökulmasta.
StepApp-intervention kehittäminen on tapahtunut käyttäjälähtöisesti ja intervention käytettävyyttä ja
soveltuvuutta ja alustavaa vaikuttavuutta on arvioitu Stepping-tutkimuksen aikana vuosina 2018–
2021 Varsinais-Suomen ja Keski-Uudenmaan alueella. Intervention tavoitteena on uusperheen
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. StepApp-interventio sisältää uusperheiden aikuisille,
lapsille ja nuorille kehitetyn digitaalisen StepApp-sovelluksen käytön ja uusperheen aikuisille viisi
ammatillisesti ohjattua valmennusryhmätapaamista. Intervention valmennusryhmätapaamisia
ohjaavat sosiaali-, terveys- ja/tai kasvatusalan ammattilaiset, jotka osallistuvat StepAppvalmentajakoulutukseen (8 op) ennen intervention toteuttamista (Pakarinen & Heikinheimo 2019,
Stepping-hanke 2021).
Tutkimus toteutetaan implementointitutkimuksena Pirkanmaan (Tampere, Nokia, Lempäälä,
Kangasala ja Ylöjärvi) perhepalveluissa vuosina 2021–2022. Luvat tutkimuksen toteuttamiseen
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hankkeen aikana on saatu kohdeorganisaatioilta kesäkuussa 2021. Tutkimus koostuu kolmesta eri
vaiheesta.

Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa intervention kontekstiin, toteutumiseen ja interventiolla
saavutettaviin tuloksiin liittyviä tekijöitä monimenetelmäisellä tutkimuksella (Johnson ym. 2007).
Tutkittavat ovat Pirkanmaan maakunnan alueelta StepApp-interventioon mukaan lähtevien soteorganisaatioiden esimiehet ja työntekijät sekä StepApp-valmentajakoulutuksen saaneet sote- ja
kasvatusalan ammattilaiset. Aineiston keruu toteutetaan sähköisten kyselylomakkeiden ja
haastattelujen avulla. Aineisto analysoidaan tilastollisesti ja laadullisin menetelmin.
Tutkimuksen toteuttamisessa ei kerätä henkilötietoja.
3. Tutkimusryhmän vastuullinen yhteyshenkilö
Nimi: Anni Pakarinen
Osoite: Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku
Puh.: +358 50 440 9740
E-mail: anni.pakarinen@utu.fi
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta: dpo@utu.fi.
5. Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn
Anni Pakarinen, erikoistutkija, kehityspäällikkö, Turun yliopisto
StepApp-hankkeen työntekijät (hankepäällikkö Elisa Jyllikoski ja hankesuunnittelija Laura Lehtonen)
Pro gradu -tutkielman tekijä Jutta Holopainen, Tampereen yliopisto
6. Tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen kesto
Tutkimuksen nimi: Digitaalisen uusperheiden hyvinvointia edistävän intervention (StepAppinterventio) implementointi perhepalveluihin -Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten
näkemyksiä implementointiprosessista
Tutkimuksen ajallinen kesto: 9/2021 – 06/2022
Henkilötietojen käsittelyn ajallinen kesto: viisi vuotta tutkimuksen päättymisestä.
7. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste
Henkilötietoja käsitellään
käsittelyperusteen nojalla:

seuraavan,

tietosuoja-asetuksen
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artiklassa

mainitun,

☐ rekisteröidyn suostumus;
☐ käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi;
Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto
Puhelin 029 450 5000

utu.fi

3 (5)

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN
TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
artiklat 13 ja 14
Päivämäärä: 2.10.2021

☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen;
☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
☒ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle

kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:
☒ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten;
☐ tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten;
☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.
8. Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet
Implementointi-tutkimuksen kyselyssä kysytään epäsuoria tunnistetietoja (ikä, taustaorganisaatio,
työkokemus, koulutusala, tämän hetkinen toimenkuva, asema), joita käsitellään luottamuksellisesti
yliopiston tietosuojapolitiikkaa, EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) ja hyvää tieteellistä
käytäntöä noudattaen.
Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimustuloksissa ja muissa asiakirjoissa tutkittaviin
viitataan vain epäsuorilla tunnistetiedoilla. Tutkimusaineisto säilytetään tietoturvallisesti, ja se
hävitetään kokonaan viisi vuotta tutkimuksen päätyttyä.

9. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät)
Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä.
10.Henkilötietojen keräämisen lähteet
Tutkittavat vastaavat Webropol kyselyyn, jossa on taustakysely, kyselylomake sekä avoimet
kysymykset.
Tunnistettavia henkilötietoja ei kysytä missään vaiheessa tutkimusta. Ainoat henkilötiedot, jota
kysytään on sukupuoli, ammatti ja organisaatio.
11. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille
Henkilötietoja siirretään seuraaville vastaanottajille Turun yliopiston/tutkimusryhmän ulkopuolelle:
Suomen Uusperheiden Liitto ry, StepApp-toiminta (hankepäällikkö ja hankesuunnittelija, sekä pro
gradu -opiskelija)
12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
13. Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat suojatoimet
Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin.
Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia:
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☒ Aineisto on salassa pidettävää.
☒ Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet:

Kyselylomakkeet säilytetään lukollisessa toimistossa.

☒ IT-järjestelmissä toteutettava henkilötietojen käsittely:

Järjestelmiin pääsy on suojattu salasanalla, mahdollinen henkilötietoja sisältävä
muistitikku säilytetään lukkojen takana
☐ Muu:
Suorien tunnistetietojen käsittely:

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
☐ Analysoitava aineisto sisältää suorat tunnistetiedot.
Perustelut:

14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Tutkimusaineisto poistetaan kokonaan 5 vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen.
15. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat
Halutessaan käyttää oikeuksiaan rekisteröitynä pyydetään olemaan yhteydessä Pro Gradu
tutkielman tekijään, Jutta Holopainen, jutta.holopainen@tuni.fi
Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat
Tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain nojalla rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä
tiettyjä poikkeamia, kun henkilötietojen käsittelyperusteena toimii tieteellinen tutkimus ja oikeuksien
toteuttaminen tekisi käsittelyn tarkoituksen (tässä tapauksessa tieteellisen tutkimuksen) joko
mahdottomaksi tai aiheuttaisi huomattavaa haittaa käsittelylle.
Tarve tehdä poikkeamia rekisteröityjen oikeuksiin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tämän
tietosuojaselosteen tutkimuksessa on todennäköisesti tarpeen tehdä poikkeamia seuraaviin
rekisteröityjen oikeuksiin:

☐ Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15)
☐ Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16)
☐ Oikeus tietojen poistamiseen (Artikla 17)
☐ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18)
☐ Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20)
☐ Vastustamisoikeus (Artikla 21)

Oikeus valituksen tekemiseen
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
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