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TIETOSUOJAILMOITUS TUTKIMUKSESTA
TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE
02-06.11.2020
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkittavan ole
pakko toimittaa mitään tietoja, tutkimukseen osallistumisen voi
keskeyttää.
1. TUTKIMUKSEN NIMI, LUONNE JA KESTO
Aapo Vuoren maisterintutkielma ”Event ambience and music during the
Covid-19 restrictions” on observoiva tapaustutkimus tapahtuma-ambienssista
sekä tapahtumissa käytettävästä musiikista, ja se suoritetaan Arktisen Upeeta
2020 -elokuvafestivaalilla. Kyseessä on tutkimuksen empiirinen osuus, joka
hyödyntää menetelmänä laadullista osallistujien observointia sekä lyhyitä
paikan päällä tapahtuvia haastatteluja.
2. MIHIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1
☒ Tutkittavan suostumus

3. TUTKIMUKSESTA VASTAAVAT TAHOT
Tutkimuksen tekijä:
Aapo Vuori, +358 408313061, aapo.t.n.vuori@student.jyu.fi
Tutkimuksen ohjaaja:
Henna-Riikka Peltola, +358 503854857, henna-riikka.peltola@jyu.fi

4. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten lähtökohtaisesti eimusiikillisen tapahtuman musiikkisuunnittelu vaikuttaa tapahtuman
tunnelmaan, ilmapiiriin sekä käyttäjäkokemukseen. Erityiskysymyksenä
pidetään kunnallisia Covid-19 -taudin leviämisen rajoittamiseksi asetettujen
kokoontumisrajoitusten vaikutus kyseisiin tekijöihin.
Lisäksi tavoitteena on saada tapahtumajärjestäjiä hyödyntävää lisätietoa
liittyen tapahtumajärjestämiseen sekä tapahtumasuunnitteluun.
5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ
Tutkimus toteutetaan Arktisen Upeeta 2020 -elokuvafestivaalien aikana 1-3
festivaalipäivän aikana. Tutkimuksen luonteen sekä valtiollisen
tutkintosäännön rajatun laajuuden takia tutkimuspäivien lopullinen määrä ei
ole etukäteen tiedossa. Ensisijainen tutkimusmateriaali koostuu laadullisesta
osallistujien observoinnista, toissijaisten tutkimustulosten ollessa
haastattelumateriaali.
Tutkimuksessa ei tehdä minkäänlaista ääni- tai kuvatallentamista ilman
osallistujien suostumusta, tai kerätä minkäänlaisia tietoja tutkimukseen
osallistujista; poikkeuksena haastateltavat, joiden keruuseen tutkija pyytää
erillisen kirjallisen suostumuksen.
6. TUTKIMUKSEN MAHDOLLISET HYÖDYT JA HAITAT
TUTKITTAVILLE
Tutkimus tuottaa tietoa, josta on hyötyä ensisijaisesti tapahtumajärjestäjille,
mutta myös tapahtuman kävijöille.
7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN
Tutkimuksessa tehtävät haastattelut äänitetään tutkijan omilla laitteilla, ja
tullaan säilyttämään suojatun laitteen muistissa. Ainoastaan tutkimuksen
tekijällä on pääsy aineistoon. Äänitystilanteessa haastateltavilta ei kysytä
mitään heidän henkilökohtaisia tietojaan, ja haastatteluäänitteet tuhotaan
välittömästi niiden tekstiin muuntamisen jälkeen. Äänitteen jälkeisessä
tekstimuodossa haastateltaviin ei viitata millään heidän henkilökohtaisiin
tietoihin viittaavalla käsitteellä, kuten ikä tai sukupuoli.
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään
luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojasi ei
voida tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai
julkaisuista.
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Tutkimusaineistoa säilytetään Jyväskylän yliopiston tutkimusaineiston
käsittelyä koskevien tietoturvakäytänteiden mukaisesti.
8. TUTKIMUSTULOKSET
Tutkimuksesta valmistuu opinnäytetyö.
9. TUTKITTAVAN OIKEUDET JA NIISTÄ POIKKEAMINEN
Tutkittavalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, kun henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen. Jos tutkittava peruuttaa suostumuksensa,
hänen tietojaan ei käytetä enää tutkimuksessa.
Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli
tutkittava katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi).
Tutkimuksessa ei poiketa muista
tutkittavan oikeuksista.

tietosuojalainsäädännön mukaisista

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA ARKISTOINTI
Henkilötietoja (=äänitteitä) kerätään ainoastaan haastatteluihin erikseen
kirjallisesti suostuneilta tapahtumakävijöiltä. Äänitteet tuhotaan heti
tekstimuotoon muuntamisen jälkeen. Tutkimuksessa tehtävät haastattelut
äänitetään tutkijan omilla laitteilla, ja tullaan säilyttämään suojatun laitteen
muistissa. Ainoastaan tutkimuksen tekijällä on pääsy aineistoon.
10. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista voit olla yhteydessä
tutkimuksen tekijään.
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