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Tietoa tutkimukseen osallistuvalle 

 

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään THL:n tutkimuksessa. Lähtökohtaisesti 

tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et 

osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi 

tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän 

selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi 

käsittelyyn. 

 

1. Tutkimuksen yhteisrekisterinpitäjiät: 

 

Hankejohtaja: Prof. Ella Arensmann, University College Cork (UCC) 

Tietosuojavastaava:  University of Cork Compliance Manager 

Osoite:  Office of Corporate & Legal Affairs, University College Cork, Western Road, Cork  

Puhelinnumero: +353 21 4903949 

Sähköpostiosoite:   foi@ucc.ie  

 

 

  European Alliance Against Depresion (EAAD)  

Osoite:  Goerdelerring 9, 04109 Leipzig, Germany 

Puhelinnumero: +49 69 6301 863 44 

Sähköpostiosoite:  ontact@eaad.net  

 

 

Prof. Chantal Van Audenhove 

Osoite: KU Leuven (University) Academic Center for General Practice, Kapucijnenvoer 7 blok 

h - box 7001  3000 Leuven  

Puhelinnumero: +32 16 37 33 98 

Sähköpostiosoite:  chantal.vanaudenhove@kuleuven.be 

 

 

Suomen osuus MENTUPP hankkeessa koordinoi: 

 

Nimi/nimike:  Erikoisasiantuntija Johanna Cresswell-Smith 

Osoite:   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166, Helsinki 00271 

Puhelinnumero:  050 343 0398 

Sähköpostiosoite:  johanna.cresswell-smith@thl.fi 

 

 

 

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 

MENTUPP-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää mielenterveyttä työpaikoilla kehittämällä, 

toteuttamalla ja arvioimalla monitasoista interventiota, joka kohdistuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 

rakennus-, terveys- ja ICT-sektoreilla. Toissijainen tavoite on vähentää työntekijöiden masennusta ja 

itsemurhariskiä. 

 

MENTUPP-hankkeessa on kehitetty erilaisia digitaalisia materiaaleja (MENTUPP Hub), joiden käyttöä ja 

vaikutuksia arvioidaan tutkimuksessa. MENTUPP Hub:issa kerätään tietoja, joita käytetään intervention 

vaikutustsen arviointiin. Nämä tiedot anonymisoidaan. Arvionnissa ei käytetä henkilötietoja eikä jaeta niitä 
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kolmannen osapuolen kanssa. European Alliance Against Depression (EAAD) ylläpitää MENTUPP-Hubin 

verkkoalustaa. EAAD toimii Leipzigissa, Saksassa. EAAD käyttää henkilötietojasi ainoastaan tunnistuskoodin 

luomiseen.  

 

MENTUPP-hanke suhtautuu tietosuojaoikeutesi vakavasti ja sillä on lakiin perustuva velvollisuus varmistaa 

tietojesi turvallisuus.  Kaikki tutkimuksen aikana kerätyt henkilötiedot säilytetään ehdottoman 

luottamuksellisina. Tämän varmistamiseksi tutkimuksen aikana käytetään anonyyminen tutkimuskoodi eli 

tutkimustuloksissa ei käytetä tietoja, joista sinut voitaisiin tunnistaa. Sinut voidaan tunnistaa ainoastaan 

suostumuslomakkeesta mikä säilytetään erillään tutkimustiedoistasi. Syntymäaikaasi käytetään tietojen 

tunnistekoodin luomiseen.  

 

Tutkimusryhmä säilyttää tunnistekoodiluettelon (jonka avulla tunnistekoodi voidaan yhdistää nimeesi) 

turvallisesti EAAD:n sähköisessä tietojärjestelmässä. Rekisterin sähköiseen tietojärjestelmään tallennetut 

tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee käsittelemään vain siihen oikeutettu työntekijä. 

Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tunnistekoodiluettelo 

hävitetään hankkeen loppuessa.  

 

Aineisto analysoidaan MENTUPP-hankkeen arviointitutkimusta varten. Tätä tarkoitusta varten anonyymisoidut 

tiedot siirretään turvallisesti kumppaniorganisaatioiden ja arviointitehtäviin osallistuvien hankekumppaneiden 

välillä. Kaikki osallistuvat hankekumppanit ovat tietosuojalakien alaisia.  Tutkimuksen tulokset toimitetaan 

Irlannissa Corkin opetussairaaloiden kliinisen tutkimuksen eettiselle komitealle kliinisiä tutkimuksia koskevien 

kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaisesti.  

 

Anonymisoidut tiedot tallennetaan mahdollisesti julkisiin tietovarastoihin, kuten EU:n Zenodo-tietovarastoon 

(zenodo.org). Kyseiseen tietokannalle annetaan pysyvät, yksilölliset tunnisteet. UCC selvittää (yhteistyössä 

MENTUPP kumppaneiden kanssa) jakelumuodot, pääsymenettelyt, vientikieltoajat (jos sellaisia on) ja kartoitta 

jos pääsy rajoitetaan tietyille ryhmille. Tietokannan pitkäaikainen arkivointi ja sisäiset pääsymenettelyt 

valtuutetuille tutkijoille  ovat valitun tietovarastoon vastuulla. 

 

 

3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 

 

 

Yhteisrekisterinpitäjien vastuujako eritellään kohdassa 2. Kohdassa 1 luetellut organisaatiot toimivat tässä 

tutkimuksessa yhteisrekisterinpitäjinä, eli ne määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja 

keinot. 

 

Tutkittavat voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi 

alla olevalle yhteyshenkilölle: 

 

Nimi/nimike:  Erikoisasiantuntija Johanna Cresswell-Smith 

Osoite:   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166, Helsinki 00271 

Puhelinnumero:  050 343 0398 

Sähköpostiosoite:  johanna.cresswell-smith@thl.fi 

  

Yhteyshenkilö välittää tarvittaessa pyynnön myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville organisaatioille. 

 

Tutkittava voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan suhteessa kuhunkin rekisterinpitäjään. 

Tällöin vastaanottaja voi tarvittaessa välittää pyynnön tai vaatimuksen myös muille yhteisrekisterinpitäjille. 

 

4. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  
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  Prof. Ella Arensmann, University College Cork 

Osoite:   University College Cork, Western Road, Cork, Irlanti  

Puhelinnumero: +353 21 4903949 

Sähköpostiosoite:   ella.arensman@ucc.ie  

 

Suomen osuus: 

  Prof. Kristian Wahlbeck 

Osoite:   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166, Helsinki 00271 

Puhelinnumero:  +358 400659101 

Sähköpostiosoite:  kristian.wahlbeck@thl.fi  

 

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot suomessa 

 

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: tietosuoja@thl.fi 

 

6. Tutkimuksen suorittajat 

 

 

Vain nimetyt työntekijät KU Leuven ja EAAD:ssä käsittelevät tutkimusrekisterin henkilötietoja (kts kohta 2).  

Anonymisoidut tiedot jaetaan tutkijoille seuraavissa tutkimuskonsortion jäsenissä: 

 

Irlanti University of Cork ja The National Suicide Research Foundation 

Saksa  European Alliance Against Depression 

Suomi  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

Espanja  IMIM,University Pompeu Fabra Barcelona 

Kosovo     Zyra Per Shendet Mendor Prizren 

Albania  Community Centre for Health and Wellbeing 

Unkari  Semmelweis University, SEM  

Hollanti Stichting Kenniscentrum Phrenos 

Australia Australian Institute for Suicide Research and Prevention 

 

 

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika 

 

Tutkimuksen nimi: Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings (MENTUPP) 

 

Kertatutkimus    Seurantatutkimus 

 

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 

 

Tutkimishanke 2019-2023, tutkimuksessa kerättyjä tietoja säilytetään 5 vuoden ajan tutkimuksen päättymisen 

jälkeen. Henkilötiedot hävitetään heti hankkeen loppuessa. Anonymisoidut tiedot tallennetaan mahdollisesti 

julkisiin tietovarastoihin, kuten EU:n Zenodo-tietovarastoon (zenodo.org). 

 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

seuraava: 

 

 Tutkittavan suostumus 

mailto:ella.arensman@ucc.ie
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 Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 

 Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle 

kuuluvan julkisen vallan käyttö (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta) 

 

9. Arkaluonteiset henkilötiedot 

 

 Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 

 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja: 

 

  Rotu tai etninen alkuperä 

  Poliittiset mielipiteet 

  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 

  Ammattiliiton jäsenyys 

  Geneettiset tiedot 

  Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 

  Terveystiedot 

  Seksuaalinen käyttäytyminen 

  Seksuaalinen suuntautuminen 

 

 

Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan tai 

tietosuojalain 6 §:n mukaiseen erityisehtoon: 

 

 Tutkittavan nimenomainen suostumus 

 Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus 

 Tutkimus- ja kulttuuriperintöaineiston yleishyödyllinen arkistointitarkoitus 

 

 

 Tutkittava on saattanut käsiteltävät arkaluonteiset tiedot julkisiksi 

 Käsittely on tarpeen tärkeän yleisen edun vuoksi 

 Käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi 

 Käsittelystä on säädetty laissa tai johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle säädetystä tehtävästä 

 Käsittelystä on säädetty laissa tai johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle säädetystä tehtävästä 

 

 Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja. 

 

10. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 

 

MENTUPP hanke kerää seuraavat tiedot sähköisten kyselylomakkeiden avulla.  

 

• henkilötiedot: ikä, sukupuoli, koulutus ja kansallisuus 

• tietoa mielenterveyteen liittyvistä kokemuksista  

• vastaukset kysymyksiin, jotka koskevat hyvinvointia, työuupumusta, masennusoireita ja itsemurha-

ajatuksia sekä pyrkimyksiä hakea apua  

• esihenkilöiltä pyydetään myös taustatietoja yrityksestä  

 

 

11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
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KU Leuven (yliopisto) kerää tutkimuskyselytulokset sähköisen alustan avulla (Qualtrics) jotka tallennetaan  

suoraan tutkimushankkeen suojattuun tietokantaan. KU Leuven, vastaa usean maan tietoaineistojen 

yhdistämisestä, käsittelystä ja analysoinnista. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot ovat suojattu 

tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee käsittelemään vain siihen oikeutettu työntekijä. Järjestelmän käyttö 

edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. KU Leuven vastaavat myös 

tiedonhallintasuunnitelman kehittämisestä, päivittämisestä, seurannasta ja MENTUPP hankkeen tietokannan 

hallinnasta. Tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta vastaavat KU Leuvenin ja UCC:n tietosuojavastaavat. 

 

 

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

 

Henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle 

 

13. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 

Henkilötietoja ei siirretä  

 

 

14. Automatisoitu päätöksenteko 

 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

 

15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

  

 Tiedot ovat salassa pidettäviä. 

 

Manuaalisen aineiston suojaaminen: ___ 

 

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: 

  käyttäjätunnus    salasana    käytön rekisteröinti     kulunvalvonta 

  muu, mikä: 

 

Suorien tunnistetietojen käsittely: 

 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 

 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle): 

 

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

 

 Tutkimusaineisto hävitetään 

 Tutkimusaineisto arkistoidaan: 

 ilman tunnistetietoja   tunnistetiedoin 

 

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: 5 vuotta 

 

17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 

 

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin 

kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, toimi näiden ohjeiden 

mukaisesti: https://thl.fi/fi/thl/tietosuoja 

 

Vaihtoehtoisesti ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo@thl.fi) tai kohdassa 1. mainittuun yhteyshenkilöön. 

https://thl.fi/fi/thl/tietosuoja
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Jos THL ei pysty tunnistamaan sinua aineistosta, niin mm. oikeutta päästä tietoihin, oikaisuun ja poistoon ei 

sovelleta. 

 

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. 

Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun 

käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi 

tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai 

täydennystä. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa: 

 

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin 

käsiteltiin 

b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta 

c) vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä 

d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 

e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan 

rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 

Oikeuksista poikkeaminen 

 

Tässä kohdassa 17 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen kuvatuista oikeuksista saatetaan 

poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisilla perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen 

tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä 

suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, toimi näiden ohjeiden mukaisesti: https://thl.fi/fi/thl/tietosuoja 

 

Yhteydenotot 

 

Mikäli sinulla on kysyttävää oikeuksista, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo@thl.fi) tai kohdassa 1. 

mainittuun yhteyshenkilöön. 

 

Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi 

 

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi, mikäli katsot, että 

henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

Yhteystiedot: 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

https://thl.fi/fi/thl/tietosuoja
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Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

Puhelinvaihde: 029 56 66700 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
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