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Tietoa Systeeminen johtaminen teollisuudessa -projektin kyselyihin osallistuvalle 

Sinut on kutsuttu osallistumaan kyselyyn. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista. Voit keskeyttää 
osallistumisesi milloin tahansa sen aikana. Jos vetäydyt kyselystä, sinuun ei kohdistu mitään negatiivista 
seurausta, mutta sinulta siihen asti kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimukseen. 

1  Tutkimuksen aihe 

Systeeminen johtaminen teollisuudessa -projektissa kehitetään keskisuomalaisten teollisuuden pk-
yritysten kanssa tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksen sisäistä potentiaalia kehittämällä. Projektissa 
tavoitellaan johtamisjärjestelmien parempaa toimivuutta sekä avoimempaa ja systemaattisempaa 
vuorovaikutus- ja viestintäkulttuuria. 

2 Aineistonkeruun konkreettinen toteutustapa 

Yritysten henkilöstöä pyydetään täyttämään alussa alkukartoituskysely, joka tehdään Webropol-
työkalulla. Aikaa tähän kuluu noin 10–15 minuuttia. Projektin lopussa koko henkilöstölle toistetaan 
loppukartoituskysely. 

3 Miksi ja millä perusteella kyselyssä käsitellään henkilötietojasi 

Kyselyjen tarkoituksena on selvittää johtamisen tilaa, viestinnän ja vuorovaikutuksen tilaa, arvostuksen 
ja luottamuksen tilaa sekä työhyvinvoinnin tilaa. Tuloksista kootaan yrityskohtaiset raportit. Lisäksi 
tuloksista tehdään yhteenvetoja eri muuttujien suhteen. Näitä raportoidaan projektin yhteydessä 
projektin tilaisuuksissa ja erilaisissa julkaisuissa. Tuloksia saatetaan hyödyntää myös tieteelliseen 
tutkimukseen. 

4 Ketkä kaikki käsittelevät henkilötietojasi 

Tietoja käsittelee vain Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Systeeminen johtaminen teollisuudessa 
-projektitiimi. 

5 Tietojesi siirto EU:n ulkopuolelle 

Tutkimuksessa ei siirretä tietojasi EU:n ulkopuolelle. 

6 Millä toimilla tietojasi suojataan? 

Tutkimuksessa täyttyvät seuraavat edellytykset, joilla turvataan oikeuksiasi: 

☒ Tutkimuksen vastuuhenkilö on: Mikko Seppälä 

☒ Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain yllä kohdassa 3 mainittua tarkoitusta varten sekä 
muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. 
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7 Henkilötietojen säilytys ja anonymisointi 

Tieteellisessä tutkimuksessa on tarpeellista säilyttää tutkimusaineistot, jotta tutkimustulokset voidaan 
verifioida ja jo kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan käyttää jatkotutkimukseen ja uusiin tieteellisiin 
tutkimuksiin. Tutkimusaineistot anonymisoidaan ja tutkimustulokset julkaistaan siinä muodossa, ettei 
yksittäinen henkilö ole yleisesti tunnistettavissa. 

8 Lisätietoa tutkimuksesta ja oikeuksien käyttämisestä 

Tässä tutkimuksessa rekisterinpitäjänä on JAMK. 

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa on: 

Mikko Seppälä, mikko.seppala@jamk.fi, 050 467 2745 

 

Voit ottaa yhteyttä JAMKin tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysymyksiä tai vaatimuksia 
henkilötietojen käsittelyn osalta: Annukka Akselin, tietosuoja@jamk.fi 

Jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on osallistujalla oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi) 
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