Henkilötietojen käsittely OmaTyky-hankkeen COPE-kyselyssä ja alkukartoitushaastattelussa
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Vastuuhenkilö ja
yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt:
Lehtori Kirsi Karlsson kirsi.karlsson@turkuamk.fi puh. 040 3550 439
Hankeasiantuntija Milla Roininen, milla.roininen@turkuamk.fi puh. 040 3550
528
Erikoissuunnittelija Kirsti Haihu kirhai@utu.fi puh. 040 515 7865

Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot seuraaviin
sähköpostiosoitteisiin:
Turun ammattikorkeakoulussa Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen
tietosuoja@turkuamk.fi lähetettyjä viestejä käsittelee tietosuojavastaava ja
hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva tietosuoja-asiantuntija.
Turun yliopiston tietosuojavastaavan osoite on dpo@utu.fi
Tietosuojakysymyksissä avustaa asiantuntijaryhmä, jonka palveluosoite on
tietosuoja@utu.fi

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme tietoja Keski-Suomen ELY:n ja Euroopan
Sosiaalirahaston rahoittamasta OmaTyky-hankkeessa kehitettävän
omaishoitajien työllistymisen toimintamallin pilotoimiseksi. Tätä varten

keräämme COPE-kyselyllä ja alkukartoitus-haastattelulla ensin tietoja
omaishoitajien omaishoidon tuen tarpeesta, työkyvystä, työllistymiseen
liittyvistä toiveista ja hyvinvoinnista. Pilotoitavan mallin tarkoituksena on
auttaa omaishoitajia työllistymisessä ja lisätä heidän hyvinvointiaan.
COPE-kyselyn (Webropol) kysymykset ovat standardoitu kysymyspatteristo,
jota mm. KELA käyttää. Kysymyksiä kyselyssä on taustatiedot ja 15
asteikollista kysymystä sekä avoin kysymys:
TAUSTATIEDOT
-

sukupuoli,
ikä,
hoitamiseen ja avustamiseen viikossa käytettävä aika,
omaishoitajan suhde omaishoidettavaan,
omaishoitajan asumistilanne suhteessa hoidettavaan,
työtilanne,
subjektiivinen arvio yleisestä terveydentilasta (1-5 asteikko)

OMAISHOITAJAN TUEN TARPEEN ARVIOINTI -KYSYMYKSET
-

1. Tunnetko pärjääväsi hyvin omaishoitajana/avustajana? (1-4)
2. Pidätkö omaishoitoa/avustamista liian vaativana? (1-4)
3. Vaikeuttaako omaishoitajana toimiminen/avustaminen omien
ystävyyssuhteittesi ylläpitoa? (1-4)
4. Vaikuttaako omaishoito/avustaminen kielteisesti fyysiseen
terveydentilaasi? (1-4)
5. Vaikeuttaako omaishoito/avustaminen sinun ja perheenjäsentesi
suhteita? (1-4)
6. Vaikeuttaako omaishoito/avustaminen sinulle taloudellisia
vaikeuksia? (1-4)
7. Tunnetko olevasi ansassa roolissasi omaishoitajana/avustajana?
(1-4)
8. Tunnetko saavasi hyvin tukea ystäviltäsi ja/tai naapureiltasi? (1-4)
9. Tuntuuko omaishoito/avustaminen sinusta vaivan arvoiselta? (1-4)
10. Tunnetko saavasi hyvin tukea perheeltäsi? (1-4)
11. Onko sinulla hyvä suhde hoitamaasi/avustamasi henkilöön? (1-4)
12. Tunnetko saavasi hyvin tukea sosiaali-ja terveyspalveluista? (1-4)
13. Tuntuuko sinusta siltä, että ihmiset yleisesti arvostavat
läheisellesi antamaasi hoitoa/apua? (1-4)
14. Vaikuttaako omaishoito/avustaminen kielteisesti omaan tunneelämääsi? (1-4)

-

15. Tunnetko yleisesti ottaen saavasi hyvin tukea roolissasi
omaishoitajana/avustajana?
Avoin kysymys: onko jotakin muuta, mitä haluaisit kertoa meille?

Alkukartoitus-haastattelussa (etäyhteydellä tai kasvokkain toteutettuna)
kysytään I omaishoitajana toimimisesta käytännössä; II voimavarojen ja arjen
hallinnan tunnistamisesta (hyvinvointi); III työkyvyn ja työllistymisen
edistämisestä; IV muista toiveista ja ajatuksista hankkeen toimintojen
suhteen.
Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus yhteystietojen käsittelyn osalta.

Käsiteltävät
henkilötietoryhmät ja
henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietojen käsittelyn kohteita ovat omalla suostumuksellaan toimintaan
osallistuneet omaishoitajat.
Käsiteltäviä henkilötietoja ovat sähköpostiosoitteet ja alkukartoituksessa
annetut tiedot koskien henkilön työ- ja toimintakykyä ja hyvinvointia.
Kerättyä aineistoa säilytetään OmaTyky-hankkeen ajan 1.3.2020–31.8.2022,
tai kunnes hanke virallisesti päättyy mahdollisen jatkoajan jälkeen. Suoran
tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja ei säilytetä hankkeen virallisen
päättymisen jälkeen. Aineistoa säilytetään hankkeen virallisen päättymisen
jälkeen mahdollisiin tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero on saatu suoraan hankkeen
toimenpiteisiin osallistuvilta henkilöiltä kuten myös COPE-kyselyn
(Webropol) ja alkukartoitus-haastattelun tiedot (etäyhteydellä tai
kasvokkain), jotka on eritelty kohdassa Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja vastaanottavat ainoastaan OmaTyky-hankkeessa välittömästi
sen lukuun työskentelevät henkilöt, kuten hankkeelle nimetty sisältöjohtaja,
projektipäällikkö ja asiantuntijat.

Olennaiset tiedot
henkilötietojen siirrosta
kolmansiin maihin (EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle)

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

Tietojen suojauksen
periaatteet

Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä
puolesta tarvitsevat. Pääsy tietoihin on rajattu käyttäjätunnuksilla ja
käyttöoikeuksilla.

Suoria henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite) käytetään ainoastaan
sähköisen kartoituksen lähettämiseen ja vastausten keräämiseen. Suorat
henkilötiedot poistetaan aineistosta tulosten yhteenvetovaiheessa.
Työantajatieto koodataan. Pääsy koodiavaimeen on rajattu
käyttäjätunnuksella henkilölle, joka tuottaa organisaatiokohtaisia
yhteenvetoja. Koodiavain hävitetään hankkeen päätyttyä.
Turun AMK:n järjestelmät suojataan hallinnollisin ja teknisin keinoin niin,
että tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus voidaan varmistaa. AMK
pyrkii varmistamaan, että muiden tahojen tietojen suojauksen periaatteet
ovat vähintään vastaavalla tasolla.
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:
•

saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen
säädettyä poikkeusta

•

tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tai
puuttuvat tiedot

•

poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on
lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä)

•

rajoittaa tietojensa käsittelyä

•

vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai
oikeutettu etu

•

pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus tai
sopimus

•

peruuttaa antamansa suostumus

•

henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva
rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus

•

olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
(rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon
suostumuksellaan)

Henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja.
Henkilötietojen käsittely kuvataan mahdollisimman kattavasti ja
läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrkien kehittämään

ilmoituksen sisältöä. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain
edellyttämällä tavalla.
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa
mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja
rekisteröidyn oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava.
Jos henkilötietojen käsittely ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman
lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin
oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn
rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.
Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli
katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu
tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

