
Tutkimuksen tietosuojailmoitus 

 

Kuvaus henkilötietojen käytöstä ”Elokuva-alan valmistuneiden 

työllistyminen” -tutkimuksessa 
 

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietoja käsitellään tässä tutkimuksessa. Tutkimukseen 

osallistuminen on vapaaehtoista. Vastaajaan ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos hän ei 

osallistu tutkimukseen tai jos keskeyttää osallistumisen. Selosteen kohdassa 16 kerrotaan 

tarkemmin, mitä oikeuksia vastaajalla on ja miten hän voi vaikuttaa tietojen käsittelyyn. 

 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä  Yhteyshenkilö  

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr.  Tutkija Ari Kurlin 

Pitkänsillanranta 3 B    Sähköposti: Ari.Kurlin@Cupore.fi 

00530 Helsinki   puh. 046-921 7755 

 

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus (Cupore) toteuttaa yhteistyössä Suomen Elokuvasäätiön (SES) 

kanssa tutkimuksen elokuva- ja tv-alan tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä koulutustaan 

vastaaviin tehtäviin. Tavoitteena on tarkastella vuosina 2005–2019 Aalto-yliopiston, Metropolia 

ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja 

Yrkeshögskol Arcadan elokuvalinjoilta valmistuneiden kandidaattien, medianomien (AMK), 

maisterien ja tohtorien työllisyystilannetta. Tarkoituksena on selvittää valmistuneiden 

työllisyyspolkuja ja työllistymiseen mahdollisesti liittyviä esteitä. Poimittavaan vastaajaryhmään 

otetaan mukaan kaikki perusjoukkoon kuuluvat henkilöt. 

 

Hankkeessa käsitellään henkilötietoja vastaajien osoitetietojen selvittämiseksi ja kyselykutsun 

toimittamiseksi vastaajille. Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoituksen, ja ne poistetaan heti 

kyselyn tiedonkeruuvaiheen jälkeen. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Vastaajista ei 

kerätä yksittäiseen vastaajan yhdistettävissä olevia tunnistetietoja, eikä vastauksia siten 

henkilöidä rekisteritietoihin. 

 

Henkilötiedoista ja kertyvästä tutkimusaineistosta vastaa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus 

Cupore, joka käsittelee säilyttää ja käsittelee tietoja luottamuksellisesti salassapitovelvollisuutta 

ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Kaikilla tietoja keräävillä ja käsittelevillä henkilöillä on 

vaitiolovelvollisuus. 

  



3. Tutkimuksen vastuullinen johtaja ja tutkimusryhmä 

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: 

Marjo Mäenpää, johtaja 

marjo.maenpaa@cupore.fi 

puh. 050-5860414 

 

Muut aineiston käyttäjät: 

Katja Oksanen-Särelä, tutkija  Ari Kurlin, tutkija 

katja.oksanen-sarela@cupore.fi  ari.kurlin@cupore.fi 

puh. 050-505 6414   puh. 046-921 7755 

 

 

4. Cuporen tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Marjo Mäenpää, johtaja 

marjo.maenpaa@cupore.fi 

puh. 050-5860414 

 

5. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika 

Tutkimuksen nimi: Elokuva-alan valmistuneiden työllistyminen. 

Tutkimus on kertatutkimus. 

 

Tutkimushankkeen kesto on toukokuuhun 2020, mistä henkilötietojen käsittelyä sisältävä 

vastaajien kutsu kyselyyn ajoittuu alustavasti marras-joulukuuhun 2019. 

 

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttävä tieto kerätään vain kerran, mutta kertynyttä aineistoa 

tullaan ilman suoria tunnistetietoja säilyttämään ja käyttämään Kulttuuripolitiikan 

tutkimuskeskus Cuporessa sekä Suomen elokuvasäätiössä myöhempää jatkotutkimusta varten.  

 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

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

mukaisesti yleinen etu. Käsittely on tarpeen tieteellistä tutkimusta varten ja se on oikeasuhtaista 

sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden. 

 

Tietosuojalain (1050/2018) 26 §:n mukaisesti henkilötunnusta voidaan käsitellä, jos rekisteröidyn 

henkilön yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää tieteellistä tutkimusta varten. 

 

Tutkimushankkeessa henkilötietoja käsitellään siinä vaiheessa, jolloin kyselylomakkeita 

toimitetaan vastaajalle. Tutkimusta ei voida suorittaa ilman vastaajien poimintaa ja henkilöä 

yksilöiviä yhteystietoja.  

 

7. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 

• Opiskelijarekisteristä saatavat tietot: valmistuneen nimi ja henkilötunnus. 

• Väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja 

mahdollinen kuolinpäivä. Henkilötunnukset poistetaan muiden tietojen saamisen 

jälkeen. 

 

Tietoja käytetään ainoastaan vastaajan yhteystietojen selvittämiseen ja kyselykutsun 

lähettämiseen. Tietoja ei yhdistetä kyselyvastauksiin. 



 

8. Mistä lähteistä tietoja kerätään 

Nimet ja henkilötunnukset poimitaan oppilaitosten opiskelijarekistereistä. Henkilötunnuksen 

avulla selvitetään vastaajien yhteystiedot ja tieto mahdollisesta kuolinpäivästä 

väestötietojärjestelmästä. (Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, 

00531 HELSINKI). 

 

9. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.  Henkilötietoja voidaan siirtää 

käsiteltäväksi toimeksiannosta tutkimusryhmän ulkopuolelle 1) Väestörekisterikeskukselle 

yhteystietojen rikastamista varten 2) Tikkurilan Kopiopalvelu Oy:lle kirjekutsujen lähettämistä 

varten (nimi- ja postiosoite) ja 3) Surveypal Oy:lle sähköisten kutsujen lähettämistä varten 

(sähköpostiosoite). 

 

Tutkimuksen päätyttyä kerätty tutkimusaineisto, josta henkilötiedot on poistettu, voidaan 

luovuttaa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tietoarkisto arvioi tutkijan tekemän 

anonymisoinnin, tekee tarvittaessa lisää poistoja ja muokkaa aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja 

jatkokäyttöön soveltuvaksi. 

 

10. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

11. Tutkimukseen ei tehdä automatisoitua päätöksentekoa 

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

• Tiedot ovat salassapidettäviä 

• Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan seuraavasti: 

o käyttäjätunnus 

o salasana 

o kuluvalvonta 

o henkilötietojen siirto tapahtuu ainoastaan suojatun yhteyden välityksellä 

o käytettäessä henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, on 

tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja muutoin asianmukainen henkilötietojen 

käsittely varmistettu sopimusjärjestelyin. 

 

Suorien tunnistetietojen käsittely: 

o Suorat tunnistetiedot poistetaan kyselyn tiedonkeruun jälkeen 

 

13. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden rajoittaminen 

Tutkittavalla on tietosuojalain mukaan oikeus 

• saada pääsy itseään koskeviin tietoihin 

• oikaista tietoja 

• rajoittaa tietojen käsittelyä 

• vastustaa henkilötietojen käsittelyä. 

 

Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan poiketa kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

 

Mikäli tutkittava haluaa käyttää oikeuttaan, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse 

tutkimuksen vastuulliseen johtajaan: Marjo.Maenpaa@Cupore.fi 

mailto:Marjo.Maenpaa@Cupore.fi

