
     TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  15.5.2018 
 
 
1a 
Tutkimus- 
rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Osoite 

Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

kaisa.malinen@jamk.fi 
1b 
Yhteistyö- 
hankkeena 
tehtävän tut- 
kimuksen 
osapuolet ja 
vastuunjako 
 

Arviointimallin kehittäminen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Nuoren ystävät ry (Jyväskylän, 
Turun ja Tampereen toimipisteet) 
Arviointimallin arviointitutkimus: Jyväskylän ammattikorkeakoulu   

1c 
Tutkimuksen 
vastuullinen 
johtaja tai 
siitä 
vastaava 
ryhmä 
 

 Vastuullinen johtaja Kaisa Malinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.     

1d 
Tutkimuksen 
suorittajat 
 

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja 

Dosentti, PsT, psykologi, asiantuntija Kaisa Malinen  
Dosentti, TtT, fysioterapeutti, erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa  
FT, yliopettaja, toimintaterapeutti Tiina Lautamo      

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Kaisa Malinen      
Osoite 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä      
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

GSM +358 50 3602104; kaisa.malinen@jamk.fi      
3 
Tutkimus- 
rekisteri 

Rekisterin nimi 

MATKA-hankkeen arviointitutkimus 
 kertatutkimus  seurantatutkimus 

Tutkimuksen kesto 

1.2.2018-31.12.2019 
4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille (MATKA) -kehittämishanke on 
Kelan rahoittama hanke, jonka tutkimusosuudessa hyödynnetään laadullista ja määrällistä 
tutkimusotetta yhdistävää lähestymistapaa.  Laadullinen ja määrällinen aineisto kerätään 
puolistrukturoiduin haastatteluin, kyselylomakkeilla, mobiilipäiväkirjoilla sekä ryhmäprosessin 
ohjauksessa hyödynnettävillä menetelmillä (GAS, MATKA, RALLA). 
Avokuntoutusmallin kehittäminen ja arviointitutkimus tapahtuvat samassa organisaatiossa (JAMK), 
mutta toteutuksista vastaavat eri henkilöt. Kehittämis- ja arviointiprosessit tapahtuvat erillisinä. 
Arviointitutkimuksen tehtävänä on tutkia MATKA-avokuntoutusmallin toimivuutta. 
MATKA-avokuntoutusmalli rakentuu 15‒18 ryhmäkäyntikerrasta ja se toteutetaan yksilöllisiä alku-, 
väli- ja loppukeskusteluja (3 krt) lukuun ottamatta ryhmämuotoisesti. Lisäksi kuntoutujille järjestetään 
2‒3 ryhmämuotoista seurantakäyntiä intervention päättymisen jälkeen (2 kk, 4 kk, 6 kk).   
Arviointitutkimuksen aineisto kerätään kuntoutujilta (n = 48) sekä ryhmänohjaajilta ( n = 6).  
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5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Kerättävät yksilöintitiedot (sekä kuntoutujilta että ryhmänohjaajilta): nimi, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite. Yhteystiedot kerätään haastatteluista sopimisen ja  mobiilipäiväkirja-aineiston 
keräämisen vuoksi. Tutkittavat tunnistetaan tutkimusaineistoissa (kyselylomakkeet, 
ryhmänohjauksessa hyödynnettävät menetelmät) tutkimusnumeroiden avulla. Tämä mahdollistaa 
kuntoutujan eri aineistomuotojen yhdistämisen. Tunnistetiedot ja tunnisteeton aineisto säilytetään 
erillisinä. Arviointitutkimuksen tulokset raportoidaan niin, etteivät tutkittavien henkilöllisyydet paljastu 
missään vaiheessa. Aineisto säilytetään tietoturvallisin tavoin. Tehdyt haastattelut äänitetään ja 
litteroidaan. 
 
Kuntoutujien aineistonkeruumenetelmät ja keskeisimmät sisällöt: 
Kuntoutujien kyselyt: taustatiedot, odotuksen kuntoutukselle, elämänlaatu, palvelujen käyttö 
Kuntoutujien ryhmähaastattelut: kuntoutujien kokemukset MATKA-avokuntoutusmallin 
toimivuudesta, sisällöistä, vaikuttavuudesta 
Ryhmänohjauksessa hyödynnettävät menetelmät: GAS-lomake (kuntoutujien kuntoutumistavoitteet 
ja niiden toteutuminen), MATKA-arviointityökalu (kuntoutujien pulmat ja vahvuudet toimijuudessa ja 
osallistumisessa arjen ympäristöissä), RALLA-havainnointilomake (kuntoutujien vahvuudet ja pulmat 
ryhmän vuorovaikutustilanteissa) 
 
Ryhmänohjaajien aineistonkeruumenetelmät ja keskeisimmät sisällöt: 
Ryhmänohjaajien mobiilipäiväkirja-aineisto: ryhmänohjaajien raportoinnit MATKA-
avokuntoutusmallin toteutumisesta, sisällöistä, ryhmäprosesseista 
Ryhmänohjaajien parihaastattelut: ryhmänohjaajien näkemykset MATKA-avokuntoutusmallin 
rakenteesta, toimivuudesta, vertaistuesta ryhmässä 
 
Aineistonkeruumenetelmien tarkemmat sisällöt käyvät yksityiskohtaisemmin ilmi liitteestä 5. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 
 
 

Tietojen saanti perustuu tutkittavilta saatuun kirjalliseen suostumukseen. Tutkittaville annetaan 
tarpeeksi tietoa tutkimuksesta ennen kuin he päättävät osallistuvatko tutkimukseen. Tutkimukseen 
osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää ilman perusteluja missä 
tutkimusaineistonkeruun vaiheessa tahansa. 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 
 
 
 

Ei luovuteta. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Ei siirretä. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 Tiedot ovat salassapidettäviä. 
Manuaalinen aineisto: Säilytetään tutkimuksen ajan lukollisessa kaapissa Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun lukollisissa tiloissa. Suostumusasiakirjat arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun arkistoon viideksi vuodeksi. Äänitteet tuhotaan tutkimuksen 
päätyttyä. 
ATK:lla käsiteltävät tiedot: 

 käyttäjätunnus  salasana  käytön rekisteröinti  kulun valvonta 
 muu, mikä:       
 Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 

       Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle  

 Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska           
 
 
 

10 
Tutkimusai- 
neiston hävit- 
täminen tai 
arkistointi 

 Tutkimusrekisteri hävitetään. 
 Tutkimusrekisteri arkistoidaan  ilman tunnistetietoja  tunnistetiedoin 

Mihin: Jyväskylän ammattikorkeakoulun arkisto (sähköiselle aineistolle Tweb) viiden vuoden ajan 
tutkimuksen päättymisestä, jonka jälkeen aineisto hävitetään tietoturvallisesti. 



 


