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Tietoa Tuettu osuuskunta -hankkeen 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.
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Tutkimuksen aihe

Tuettu osuuskunta -hankkeen tavoitteena on uudenlaisen Tuetun osuuskunnan mallin luominen julkisen
sektorin työtoiminnan yhteyteen. Tuetun osuuskunnan kautta mahdollistetaan kehitysvammaisten ja
muiden oppimisessa ja ymmärtämisessä tukea tarvitsevien henkilöiden väylä tuettuun yrittäjyyteen.
Hankkeen kyselytutkimuksissa kartoitetaan ensisijaisesti kehitysvammaisten ja heidän kanssaan
työskentelevien ammattilaisten halukkuutta ja valmiuksia tuettuun yrittäjyyteen ja osuuskunnassa
toimimiseen. Lisäksi tehdään kartoitusta yritysten ja organisaatioiden yhteistyöhalukkuudesta ja
valmiuksista.
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Aineistonkeruun konkreettinen toteutustapa

JAMKin osalta aineistoa kerätään hankkeessa toteutettavissa työpajoissa sekä erilaisilla kyselyillä.
Hankkeessa arviointitutkimusta tekee Kehitysvammaliitto.
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Miksi ja millä perusteella kyselyssä käsitellään henkilötietojasi

Hankkeen aikana tehtävien kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen tavoitteena on tiedon hankkiminen
Tuettu osuuskunta -mallin kehittämisen tueksi.
Tuloksista tehdään yhteenvetoja ja raportteja. Näistä kerrotaan hankkeen tilaisuuksissa ja erilaisissa
julkaisuissa. Tuloksia ja aineistoa voidaan hyödyntää myös tieteelliseen tutkimukseen.
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Ketkä kaikki käsittelevät henkilötietojasi

Tietoja käsittelee vain Tuettu osuuskunta -hanketiimi.
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Tietojesi siirto EU:n ulkopuolelle

Tutkimuksessa ei siirretä tietojasi EU:n ulkopuolelle.
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Millä toimilla tietojasi suojataan?

Tutkimuksessa täyttyvät seuraavat edellytykset, joilla turvataan oikeuksiasi:
☒ Tutkimuksen vastuuhenkilö on: Jyrki Vihriälä
☒ 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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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.
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Lisätietoa tutkimuksesta ja oikeuksien käyttämisestä

Tässä tutkimuksessa rekisterinpitäjänä on JAMK.
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa on:
Jyrki Vihriälä, jyrki.vihriala@jamk.fi, 050 564 6644
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)

