
 
 
 

TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE, 24.4.2021   
 

MIELENTERVEYSBAROMETRI-TUTKIMUS 2021 (JÄSENYHDISTYSTEN KYSELY)   
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta   

 
Tämä tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa tutkittavalle käsiteltäessä henkilötietoja 
tieteellisessä tutkimuksessa. Informointivelvoitteesta säädetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(EU 2016/679) artikloissa 12–14. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö 
voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti.   

 
Tässä tutkimuksessa ei kerätä tutkittavien nimeä, yhteystietoja tai muita vastaavia suoria 
tunnistetietoja.  
 

 
Tutkimushanke   

 
 
Mielenterveysbarometri-tutkimuksen tarkoituksena on tutkia mielenterveysongelmiin 
liittyviä asenteita, käsityksiä niiden hoitamisesta ja mielenterveyskuntoutujen asemaa.  
Tutkimuksessa kerätään kyselyaineistoa, jossa kysytään mielenterveysongelmiin liittyvistä 
asenteista, niiden hoitomuodoista, kuntoutujien asemasta, mielenterveysjärjestöistä ja 
työelämästä.    
 
Tämä tietosuojaseloste koskee Mielenterveysbarometri-tutkimuksen Mielenterveyden keskusliiton 
jäsenyhdistysten jäsenille lähetettävää osiota.   

 
Tutkimukseen osallistumisesta   

 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, samoin henkilötietojen luovuttaminen.    

 
Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus, eikä tietojen antamatta 
jättämisestä seuraa negatiivista seuraamuksia.   
 

 Tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
Tutkimuksen osapuolet ovat Mielenterveyden keskusliitto ry ja 
Tampereen  korkeakoulusäätiö sr.   

 
Mielenterveyden keskusliitto vastaa   

•  aineiston keruusta,   

•  tietoturvallisesta tallentamisesta ja käsittelystä,  

•  tulosten raportoinnista ja   
•  aineiston arkistoinnista.   

 
Tampereen korkeakoulusäätiö vastaa   

•  aineiston tietoturvallisesta käsittelystä,   

•  tulosten raportoinnista ja   

•  aineiston arkistoinnista.   

 
Kutsu tutkimukseen lähetetään Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistysten jäsenille.  
Kutsua voidaan jakaa myös muulla tavoin.   

 
    
 



 
Rekisterinpitäjä   

 
Mielenterveyden keskusliitto ry (MTKL)   
Osoite: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki   
Muut yhteystiedot: 09 565 7730, toimisto@mtkl.fi   

 
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava   

 
Nimi: Oskari Korhonen   
Osoite: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki   
Muut yhteystiedot: tietosuojavastaava@mtkl.fi, 040 843 2104   

 
Tutkimuksesta vastaava henkilö ja tutkimuksen yhteyshenkilö   

 
  Tutkimuksesta vastaava henkilö   

Nimi: Janne Jalava   
Osoite: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki   

  Muut yhteystiedot: janne.jalava@mtkl.fi   
 

Tutkimuksen yhteyshenkilö   
Nimi: Päivi Rissanen   
Osoite: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki   
Muut yhteystiedot: paivi.rissanen@mtkl.fi   

 
Henkilötietojen käyttötarkoitukset   

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tieteellinen tutkimus, tarkemmin   
Mielenterveysbarometri-tutkimuksen toteuttaminen. Kerättyä aineistoa hyödynnetään 
vertailuaineistona edellisten ja seuraavien barometrien tekemisessä. Kerätty aineisto 
voidaan myös anonymisoida muuta tieteellistä tutkimusta varten.   

 
Käsiteltävät henkilötiedot: Tutkimuksessa ei kerätä tutkittavien nimeä, yhteystietoja eikä muita 
vastaavia suoria tunnistetietoja. Kaikkiin kysymyksiin voi halutessaan jättää vastaamatta, joissakin 
kysymyksissä on myös vaihtoehtona en osaa/halua sanoa.  

 
Vastaajista kerättävät taustamuuttujat:   

•  ikä   
•  sukupuoli   
•  siviilisääty   

•  kuinka monta henkilöä kotitalouteen kuuluu   
•  koulutus   

•  mistä saa eniten palkkatuloja tai mihin käyttää eniten aikaa (palkkatyö,   

opiskelu, eläke, työtön, lomautettu, vapaaehtoistyö, vertaistuki,   
kokemusasiantuntijatoiminta, oman kodin tai perheenjäsenien hoitaminen,  
varusmies- tai siviilipalvelu, muu)   

•  kuinka aktiivisesti osallistuu yhdistystoimintaan   
•  vastaako kuntoutujana, kuntoutujan läheisenä, ammattilaisena tai   

opiskelijana   
•  kuinka kauan itse/läheinen on sairastanut   

 
 

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja ovat tutkittavan tai tämän läheisen 
terveydentilaan liittyvät tiedot tai mielipiteet.  

 

 
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste   
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Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus (tietosuoja-asetuksen 6  
artiklan 1 kohta). Siltä osin kun tutkimuksessa käsitellään läheisen tietoja, perusteena on  
oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta) tieteellisen tutkimuksen perusteella.   

 
Erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään tutkittavan nimenomaisen suostumuksen perusteella  
(tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohta). Siltä osin kun tutkimuksessa käsitellään läheisen  
erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, perusteena on tieteellinen tutkimus  
(tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohta).   

 
Suostumuksen voi perua milloin vain. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen  
suostumuksen peruuttamista suoritettuun henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.    

 
 

Henkilötietoja käsittelevät tahot   
 

Tutkimushankkeessa henkilötietoja käsittelevät seuraavat tahot:   

•  Mielenterveyden keskusliitto ry:n työntekijät, joiden työtehtäviin   
Mielenterveysbarometri-tutkimuksen toteuttaminen tai muu tutkimusaineiston   
käsittely kuuluu.   

•  Tampereen korkeakoulusäätiön työntekijät, joiden työtehtäviin   
Mielenterveysbarometri-tutkimuksen toteuttaminen tai muu tutkimusaineiston   
käsittely kuuluu.   

•  Henkilötiedot kerätään verkossa olevalla lomakkeella, jonka toteuttaja on Webropol.   

•  Henkilötietoja säilytetään Mielenterveyden keskusliiton pilvipalveluissa, jonka   
toteuttaa Microsoft.   

     
Henkilötietojen käsittelyn tapa ja käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen   

 
Keräysajan päätyttyä henkilötiedot ladataan tutkijoiden tietokoneille ja poistetaan verkosta.   

 
Vastaajien taustatietoja käytetään aineiston kuvailuun ja selittävinä muuttujina analyyseissa.   

 
Tutkimuksen alustava kestoaika on noin yksi (1) vuosi. Kutsua tutkimukseen on tarkoitus  
välittää eteenpäin huhti-toukokuussa 2021.   

 
 

Henkilötiedot arkistoidaan Mielenterveyden keskusliiton pilvipalveluihin, jotta niitä voidaan 
käyttää vertailuaineistona edellisten ja seuraavien vuosien Mielenterveysbarometri-
tutkimuksia tehdessä.   

 
Henkilötiedot voidaan anonymisoida ja syntyvät tiedot voidaan siirtää  
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon: https://www.fsd.tuni.fi/fi/   

    
Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittelyperuste   

 
Säilytämme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa ”Henkilötietojen   
käyttötarkoitukset” määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan  
lainsäädännön mukaisesti tai kunnes rekisteröity erikseen kieltää tietojensa käytön siltä osin  
kuin hänellä on oikeus se kieltää.   

 
Mistä henkilötiedot on saatu   

 

https://www.fsd.tuni.fi/fi/


Rekisteröityä koskevat henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai vastaajalta siltä  
osin kuin vastaukset käsittelevät läheisen tietoja.   

 
Rekisteröityjen oikeudet saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, oikeus peruuttaa suostumus  
henkilötietojen käsittelylle ja oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle   

 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus   

•  saada pääsy henkilötietoihin   
•  oikaista henkilötietoja   

•  poistaa henkilötiedot ja tulla unohdetuksi   

•  rajoittaa henkilötietojen käsittelyä   
•  siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen   

•  vastustaa henkilötietojen käsittelyä   

•  olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi   

•  tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvovalle viranomaiselle, eli   
tietosuojavaltuutetulle.   

 
 

Oikeuksien soveltaminen   
 

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksiaan kaikissa tilanteissa. Henkilötietojen käsittely   
tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä voi välttämättä  
tunnistaa rekisteröityä, ellei tämä anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja- 
asetuksen 11 artikla).   

 Valitusoikeus 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity 
katsoo, että henkilötietojenkäsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä 

    
Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle taikka kolmannelle osapuolelle  

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   
 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, mutta tietoja säilytetään   
kyselylomakkeen teknisen palveluntarjoajan ja pilvipalvelun palveluntarjoajan palveluissa.   

 
Tieto automatisoidusta profiloinnista ja siihen perustuvasta päätöksenteosta   

 
Rekisterinpitäjä ei toteuta automaattiseen profilointiin perustuvaa päätöksentekoa.   

 
Tiedot organisatorisista ja teknisistä toimista tietojen käsittelyn suojaamiseksi   

 
Tutkimus perustuu tutkimussuunnitelmaan. Tutkimuksella on vastuuhenkilö. Aineistoon on  
pääsy vain niillä tutkijoilla, joiden työtehtäviin Mielenterveysbarometri-tutkimuksen  
toteuttaminen tai muu tutkimusaineiston käsittely kuuluu.   

 
Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tutkimustarkoituksiin. Tiettyä henkilöä  
koskevat henkilötiedot eivät paljastu ulkopuolisille.   

 
Henkilötiedot kerätään ilman suoria tunnistetietoja. Tulokset raportoidaan niin, ettei  
yksittäistä vastaajaa tai muuta henkilöä ole mahdollista tunnistaa. Tämä koskee myös  
mahdollisia sitaatteja, mikäli aineistossa sellaisia on.   

 
Mielenterveyden keskusliiton palveluissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja  
tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Päätelaitteet on suojattu salasanalla.   

 
Tutkimuksessa ei kerätä manuaalista aineistoa. Sähköinen lomake toteutetaan Webropol  



Oy:n tuottamaa palvelua hyödyntäen. Webropolin serverit sijaitsevat Suomessa ja ne on  
suojattu asianmukaisesti tietoturvasta huolehtien.   

 
Henkilötietoja säilytetään Mielenterveyden keskusliiton pilvipalveluissa. Henkilötietoja  
päästään tarkastelemaan käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta.   
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