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TIEDOTE  TUTKIMUKSESTA  JA  TUTKIMUSAINEISTON  KÄSITTELYSTÄ  TUTKITTAVALLE  

    
  
Tutkimuksen  nimi  ja  rekisterinpitäjä  

Temperamentti,  kehotietoisuus  ja  Stressi  Pandemian  aikana,  Jyväskylän  yliopisto  
  
Pyyntö  osallistua  tutkimukseen  

Pyydämme   Sinua  mukaan   Temperamentti,   kehotietoisuus   ja   stressi   pandemian   aikana   -‐
hankkeen  kyselytutkimukseen,  jossa  tutkitaan  Covid-‐19  pandemian  vaikutusta  yksilön  stres-‐
sikokemuksiin.  Erityisesti  olemme  kiinnostuneita  temperamentin  ja  autonomisen  hermoston  
toiminnan  sekä  sen  havainnoinnin  vaikutuksesta  stressin  kokemukseen.  Tutkimuksen  avulla  
pyrimme   ymmärtämään   paremmin  yksilöllisiä   eroja  pandemiakokemuksessa   ja   yleisemmin  
kuormituksen  kokemuksessa.    

  
Tämä  kysely  on  avoin  kaikille  ja  kyselyvastaukset  kerätään  anonyymisti.  Kyselyyn  voi  vastata  
syksyllä  2020  sekä  keväällä  2021.  Tämä  tiedote  kuvaa  tutkimusta  ja  siihen  osallistumista.  Jäl-‐
jessä  tulevassa  tietosuojailmoituksessa  kuvaamme  henkilötietojen  käsittelyä  tässä  tutkimuk-‐
sessa.  

 
Vapaaehtoisuus 

Tähän  tutkimukseen  osallistuminen  on  vapaaehtoista.  Voit  kieltäytyä  osallistumasta  tutkimuk-‐
seen  tai  keskeyttää  osallistumisen  milloin  tahansa.  

  
Tutkimuksen  kulku  

Täytät  sähköisen  verkkokyselyn  välillä  12/2020-‐2/2021.  Kysely  pitää  sisällään  itsearviointeja  ja  
kysymyksiä  liittyen  teemoihin,  jotka  on  kuvattu  yllä  kohdassa  ”Pyydämme  Sinua  mukaan  …”.    
Lisäksi   kysytään  perustietoja   (ikä,   sukupuoli,   pituus/paino,   asuinmaa,   kansalaisuus   ja   siviili-‐
sääty)   ja   taustatietoja   liittyen   koulutukseen,   työtilanteeseen,   taloudelliseen   tilanteeseen   ja  
terveyteen  (alkoholinkäyttö,  tupakointi),  sekä  muutoksia  näissä  pandemian  aikana.  Koronaan  
liittyen  kysymykset  koskevat  sekä  koronan  sairastamista,  että  kokemuksia  pandemian  aikana.  

  
Tutkimuksen  kustannukset  ja  rahoitus  

Tutkimukseen  osallistumisesta  ei  makseta  palkkiota,  ja  se  toteutetaan  osana  Jyväskylän  Yli-‐
opiston  opetus-‐  ja  tutkimustyötä.  

     
Tutkimustuloksista  tiedottaminen  ja  tutkimustulokset  

Tutkimusaineisto  kerätään  anonyymina,  eli  vastaajilta  ei  kerätä  tunnistetietoja.  Näin  ollen  vas-‐
taajaa  ei  pystytä  tunnistamaan  kyselyn  perusteella,  emmekä  myöskään  voi  antaa  henkilökoh-‐
taista  palautetta  kyselyn  tuloksista.  Lähetämme  kuitenkin  kaikille  halukkaille  tiedotteen  kerät-‐
tyä  aineistoa  kuvailevista  päätuloksista.  Tuloksia  voidaan  julkaista  myös  esimerkiksi  Psykologi-‐
lehdessä.  Valmistuvat  tieteelliset  julkaisut  ja  opinnäytetyöt  tullaan  linkittämään  julkaisijan  niin  
salliessa  Jyväskylän  yliopiston  www-‐sivuille  tai  tallentamaan  niiden  ylläpitämiin  sähköisiin  ar-‐
tikkeliarkistoihin.      
    
Tämän   lisäksi   tutkimustuloksista   voidaan   tiedottaa   kansallisissa   ja   kansainvälisissä   tieteelli-‐
sissä  kongresseissa.  
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Jos  haluat  kuulla  tutkimuksen  tuloksista  niiden  valmistuttua,  viimeisellä  sivulla  on  linkki,  jolla  
voit  jättää  yhteystietosi  tätä  varten.  Lähetämme  kaikille  sähköpostiosoitteensa  jättäneille  
raportin  tutkimuksen  päätuloksista. 
 

Lisätietojen  antajan  yhteystiedot  
Tutkimushankkeen  johtaja  apulaisprofessori  Tiina  Parviainen,  psykologian  laitos,  monitietei-‐
nen  aivotutkimuskeskus,  Jyväskylän  yliopisto,  puh.  040-‐8053566,  tiina.m.parviainen@jyu.fi  

  

  

TIETOSUOJAILMOITUS  
Kuvaus  tutkimuksessa  tapahtuvasta  tutkimustietojen  käsittelystä    
  
1.   Tutkimuksessa  käsiteltävät  tiedot  
  
Tutkimuksessa  ei  kerätä  tunnisteellisia  henkilötietoja  eli  vastaajia  ei  pystytä  tunnistamaan  aineistosta.  Tut-‐
kimuksessa  Sinusta  kerätään  kyselyvastauksesi  liittyen  temperamenttiin,  stressin  kokemukseen,  koro-‐
nakokemuksiin,  nukkumistottumuksiin  ja  sosiaalisiin  suhteisiin.  Lisäksi  kysytään  taustatiedot  (ikä,  pi-‐
tuus/paino,  sukupuoli,  koulutus,  työ-‐  ja  perhetilanne,  taloudellinen  tilanne,  terveystiedot  kuten  alkoholin  
käyttö  ja  tupakointi  sekä  asuinmaa  ja  kansalaisuus).  Nämä  tiedot  kerätään  Sinun  suostumuksellasi  
  
Jos  haluat  kuulla  tutkimuksen  tuloksista  niiden  valmistuttua,  voit  lähettää  viimeisellä  sivulla  yhteystietosi  
myöhempää  raportin  lähettämistä  varten. Tämä  on  kuitenkin  täysin  vapaaehtoista.  
  
2.   Henkilötietojen  suojaaminen  
  
Tässä  tutkimuksessa  EI   tallenneta  vastaajien  tunnisteellisia  henkilötietoja   ja  vastaukset  annetaan  anonyy-‐
mina.  Aineiston  keruu  ja  käsittely  perustuu  asianmukaiseen  tutkimussuunnitelmaan  ja  Jyväskylän  yliopiston  
laatimiin  aineistonhallintaohjeistuksiin,  ja  tutkimuksella  on  vastuuhenkilö.  Jos  lähetät  meille  sähköpostiosoit-‐
teesi,  se  säilytetään  erikseen  tutkimusaineistosta  raportin  lähettämistä  varten.    

  
3.   Tunnistettavuuden  poistaminen  
 
Aineisto  kerätään  anonyymina,  eikä  aineistoon  voida  yhdistää  uusia  tietoja.  
  
  
4.   Tutkimuksen  tekijät  

  
Tutkimuksen  päärekisterinpitäjä:  
Jyväskylän  yliopisto,  Seminaarinkatu  15,  PL  35,  40014  Jyväskylän  yliopisto.  Vaihde  (014)  260  1211,  Y-‐tunnus  
0245894-‐7.  Jyväskylän  yliopiston  tietosuojavastaava:  tietosuoja(at)jyu.fi,  puh.  040-‐8053297.  
  
Tutkimuksen  vastuullinen  johtaja:    
Apulaisprofessori  Tiina  Parviainen,  puh.  040-‐8053533,  tiina.m.parviainen@jyu.fi,  Psykologian  laitos,  PL  35,  
40014  Jyväskylän  yliopisto.  
  
Tutkimuksen  suorittajat:    
Kerättyä  tutkimusaineistoa,  eli  kyselylomakkeiden  vastauksia  käsittelevät  

1)   tutkimuksen  vastuullisen  johtajan  ohjauksessa  toimivat  Jyväskylän  yliopiston  koulutusohjelmiin  hy-‐
väksytyt  opiskelijat  tehdessään  opinnäytetyötä  (kandi-‐  tai  pro  gradu  –tutkielma,  väitöskirja)  tai  tut-‐
kimusprojektituntitöitä  
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2)   mahdolliset  aineistokeräykseen  ohjelmistoja  tuottavat  sekä  aineiston  muuntamiseen  analysoitavaan  
muotoon  palveluja  tarjoavat  yritykset  (esim.  Webropol),  jonka  kanssa  Jyväskylän  yliopistolla  on  tie-‐
tojenkäsittelysopimus  

3)   Tutkimushankkeen  yhteistyökumppanit  
Lisätietoja  tutkimusaineistoa  käsittelevistä  henkilöistä  saa  tutkimuksen  johtajalta.  
  
Jyväskylän  yliopisto  vastaa  tutkimusaineiston  keruusta  ja  -‐käsittelystä  sen  eri  vaiheissa  ja  huolehtii  aineiston  
tietoturvallisesta  käsittelystä.  Kyselylomakkeella  ei  missään  vaiheessa  kysytä  yhteystietojasi,  joten  voit  vas-‐
tata  kyselyyn  täysin  anonyymisti.  Jos  lähetät  meille  pyynnön  lähettää  tutkimusaineiston  raportti  sen  valmis-‐
tuttua,  säilytämme  sähköpostit  täysin  erillään  aineistosta  eikä  niitä  ole  mahdollista  yhdistää  vastauksiin.    

  


