
Tietosuojailmoitus ja suostumus  
(Oma Musa tutkimus) 

  
  

Tietoa tästä tutkimuksesta 
   

  
Olemme tutkimusryhmä Jyväskylän Yliopistolta. Tutkimuksemme nimi on ”Oma Musa”.         
Pyydämme sinua osallistumaan tähän tutkimukseen käyttämällä sovellustamme (MuPsych)        
kahden viikon ajan. Tavoitteena on saada mukaan tuhat osallistujaa. Jos haluat, voit käyttää             
MuPsychia kauemmin (meillä on myös pääsy näihin vastauksiin). 
  
1.    Mitä minun on tehtävä tutkimuksessa? 
  
Tutkimus toteutetaan MuPsych-sovelluksessa. Sovelluksen ovat kehittäneet tutkimusryhmämme       
jäsenet Will M. Randall ja Suvi Saarikallio Jyväskylän yliopistosta. Kaikki tarvittavat tiedot            
kerätään sovelluksessa, eikä sinun tarvitse olla yhteydessä tutkijoihin. Kun aloitat tutkimuksen,           
sovellus ohjaa sinut kysymysten läpi. 
  
Sovelluksessa on kahdenlaisia kysymyksiä: toiset täytetään muutaman kerran päivässä, ja          
toisiin sinun tarvitsee vastata vain kerran tutkimuksen aluksi. Päivittäiset kysymykset koskevat           
tunnetilaa ja musiikin kuuntelun tarkoituksia. Alussa täytettävät kyselylomakkeet auttavat         
kuvaamaan sinua yleisellä tasolla (esimerkiksi, miten yleensä tunnet, millaisia         
persoonallisuuspiirteitä sinulla on…).  
  
Musiikkiin liittyvät kysymykset tulevat näkyviin, kun kuuntelet musiikkia. Sovellus tunnistaa, että           
musiikki soi ja esittää sinulle kuuntelua koskevat kysymykset. Jos käytät Spotifyta, valitse            
Spotifyn asetuksista (oikea yläkulma) asento, jossa Spotify sallii muiden sovellusten tietävän           
että olet kuuntelemassa musiikkia (säädä Laitteen lähetystila/Device Broadcast Status         
vihreäksi). 
  
  
2.    Mistä tässä on kyse? 
  
Tämä tutkimus selvittää musiikin vaikutusta mielialaan. Sovelluksen kautta kerätty tieto auttaa           
meitä ymmärtämään, miksi ihmiset kuuntelevat musiikkia ja miten musiikki vaikuttaa heihin. 
  
Tutkimuksen pohjalta luodaan sovellus, joka voi ehdottaa soittolistoja ihmisille riippuen siitä,           
miten he tuntevat ja mistä syystä he kuuntelevat musiikkia. Ajatuksena on parantaa arkista             
hyvinvointia ja luoda hyviä musiikkikokemuksia.  



  
  
  
  
  
3.    Mistä saatte henkilötietoni ja miten käsittelette niitä? 
  
Saamme kaikki tiedot vain sinulta! Sovellus MuPsych kysyy sinulta useita kysymyksiä, mutta            
emme saa suoraan tietää, kuka olet tai kuka vastasi kysymyksiin. Jos olet kirjautuneena             
Spotify-tiliisi MuPsych sovelluksen kautta, keräämme tiedon myös kuuntelemastasi musiikista.         
Otamme tietosuojasi vakavasti. Kysymme sinulta ikäsi, sukupuolesi, kansallisuutesi ja koulusi,          
mutta näitä tietoja analysoidaan ryhmätasolla niin, että yksittäistä vastaajaa ei voida edes            
epäsuorasti tunnistaa. Emme tiedä nimeäsi, sähköpostiosoitettasi, puhelinnumeroasi tai        
opiskelijatunnustasi.  
 
Kun tutkimusaineistoa jaetaan tutkijoiden kesken, se tehdään täysin nimettömänä, eli sinua ei            
ole mahdollista tunnistaa (Tästä syystä analyysivaiheessa poistetaan tiedot siitä, missä          
koulussa käyt ja mistä kaupungista olet). Vastauksiasi ei jaeta koulusi tai perheesi kanssa, ja              
tietoja käytetään vain tutkimusryhmämme tutkimustarkoituksiin.  
  
Henkilötietojen käsittely perustuu omaan suostumukseesi (mikäli hyväksyt osallistua        
tutkimukseen). Vanhemmillesi (huoltajillesi) on lähetetty tietoa tutkimuksesta ja he voivat          
halutessaan pyytää sinua olemaan osallistumatta tutkimukseen.  
 
Kaikki kysymykset ovat osa tieteellistä tutkimusta. Tutkijat analysoivat vastaukset ja kirjoittavat           
niistä raportteja. Tutkimustuloksia käytetään uuden sovelluksen rakentamiseen, joka osaa         
ehdottaa ihanteellista musiikkia sen käyttäjälle.  
  
  
4.    Kuka on tutkimusryhmä? 
  
Olemme Jyväskylän Yliopistossa työskentelevä kolmen tutkijan joukko: Will Randall, Suvi          
Saarikallio, ja Margarida Baltazar. Teemme yhteistyötä muiden tutkijoiden kanssa, joilla on           
myös pääsy tutkimusaineistoon. Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, lähetä sähköpostia          
osoitteeseen mupsych.research@gmail.com 
 
Lisätietoja tästä tutkimusta: 
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/en/research/projects2/personalisedmusic 
  
Jyväskylän Yliopisto vastaa myös siitä, miten keräämme ja suojelemme tietojasi. Jos haluat            
ottaa yhteyttä yliopiston tietosuoja toimistoon, voit kirjoittaa sähköpostiosoitteeseen        
tietosuoja@jyu.fi Ensimmäiseksi kannattaa kuitenkin kysyä vanhemmilta tai meiltä, jos sinulla          
on kysymyksiä. 
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5.    Mitkä ovat minun oikeuksiani? 
  
Meillä kaikilla on samat oikeudet henkilötietoihimme. Lyhyesti, sinulla on oikeus saada tietoa            
tästä tutkimuksesta (joka on tämän tekstin tavoite. Voit myös kirjoittaa meille, jos haluat tietää              
lisää: mupsych.research@gmail.com), päättää, millaisia tietoja annat ja lopettaa tutkimukseen         
osallistumisen milloin tahansa. Vastauksia, jotka ehdit antaa tutkimuksen aikana, ei voida           
jälkikäteen poistaa aineistosta, koska emme pysty tunnistamaan kenen vastauksia ne ovat.           
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit lukea lisää oikeuksistasi täältä:         
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet 
  
  
  
6.    Kuinka suojaatte tietojani? 
  
Vastauksesi sovelluksessa lähetetään suoraan puhelimestasi suojattuun verkkopalvelimeen.       
Ainoastaan tutkimusryhmällä on salasana päästäkseen siihen. Vastaukset analysoidaan        
anonyymisti – eli sinua ei tunnisteta osallistujaryhmästä. Emme luovuta tai myy henkilötietojasi            
muille henkilöille tai organisaatioille. 
 
Kun tutkimus on päättynyt, tiedot tallennetaan turvallisesti ja anonymisoidaan pysyvästi (mikä           
tarkoittaa, että tuhotaan kaikki tiedot, joita voitaisiin käyttää osallistujien epäsuoraan          
tunnistamiseen). 
  
  
  

Osallistuminen tähän tutkimukseen 
  
Osallistuminen on vapaaehtoista, joten käytä tätä sovellusta vain jos haluat. Pidämme sinua 
nimettömänä – kukaan ei voi tunnistaa sinua antamistasi vastauksista. Voit lopettaa milloin 
tahansa, lopettamalla vastaamisen tai poistamalla sovelluksen, ilman selityksiä. 
  
Edellä lukemasi teksti antaa sinulle kaikki tutkimukseen liittyvät tiedot. Painamalla 
hyväksymisnappia (I agree) vahvistan suostumukseni alla oleviin kohtiin: 
  
-       Olen lukenut ja ymmärtänyt tiedot. 
-       Suostun osallistumaan tutkimukseen. 
-       Suostun vastaamaan kysymyksiin hyvinvoinnistani, tunteistani, ja mielenterveydestäni. 
-       Annan luvan tietojeni analysointiin. 
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-       Ymmärrän, että voin lopettaa tutkimuksen milloin tahansa ilman seurauksia minulle. 
  
  
[Hyväksyn = I agree; En hyväksy = Cancel] 
 


