
   
 

 

 

 
 

 

Hyvä vastaaja, 

 

Tällä kyselyllä pyrimme tavoittamaan kaikki harraste- ja kilpamelojat. Tällaista tutkimusta ei ole tehty 

aikaisemmin Suomessa, ja haluamme juuri sinun olevan osana sitä. Vastauksellasi on suuri merkitys 

Suomen melontayhteisölle, sillä kysely antaa tärkeää ja ajankohtaista tietoa tuki- ja liikuntaelinvaivoista 

melonnan parissa työskenteleville sekä sitä harrastaville.  

Olemme LAB ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijoita ja tutkimme Suomen Melonta- ja 

Soutuliiton kanssa yhteistyössä tuki- ja liikuntaelinvammojen yleisyyttä melonnassa. Tarkoituksena on 

lisätä ymmärrystä siitä, mitä melonnassa tapahtuu keholle ja mitkä tekijät voisivat olla 

myötävaikuttavina tekijöinä tuki- ja liikuntaelinperäisille oireille. 

Tutkimuksessa kartoitetaan melojien omakohtaisia kokemuksia melonnasta aiheutuviin tuki- ja 

liikuntaelimistön oireisiin. Toivomme osallistumistasi kyselyyn, vaikka et ole kokenut kipuja tai vaivoja 

meloessasi. Jokainen vastaus on arvokasta tietoa. Keskitymme kajakissa tapahtuvaan melontaan ja 

siksi SUP-lautailu on rajattu tutkimuksesta pois. 

Kysely toteutetaan verkossa Webropol-kyselynä ja siihen vastataan anonyymisti. Vastaukset 

käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa. 

Vastaajien nimettömyys ja tunnistamattomuus säilyvät läpi koko tutkimusprosessin. Pyydämme, että 

vastaat kyselyyn sunnuntaihin 18.7.2021 mennessä. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja se vie 

aikaasi noin 5 minuuttia. 

Tämä tutkimus toteutetaan AMK-opinnäytetyönä. Kyselyn aineisto raportoidaan opinnäytetyössä ja 

voidaan hyödyntää myöhemmin tieteellisissä julkaisuissa. Mikäli sinulla tulee jotain kysyttävää 

opinnäytetyöstä tai kyselystä, ota sähköpostitse yhteyttä kyselyn toteuttajiin. 

 

Yhteistyöterveisin, 

Opinnäytetyön ja tutkimuksen toteuttajat 

Sanna Elonen sanna.elonen@student.lab.fi  

Iida Maisonen iida.maisonen@student.lab.fi  

Ella Nyström ella.nystrom@student.lab.fi 

 

Tutkimuksen vastuututkijat 

Fysioterapian lehtori Aki Rintala aki.rintala@lab.fi  

LAB ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan laitos, fysioterapian koulutusohjelma  

Antti Löppönen antti.ej.lopponen@jyu.fi  

Suomen Melonta- ja Soutuliitto 

 

Webropolin tietosuojaseloste:  

https://webropol.fi/wp-content/uploads/2020/08/Tietosuojaseloste-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4-

ja-asiakasrekisterist%C3%A4.pdf 
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OPINNÄYTETYÖTÄ KOSKEVA 
TIETOSUOJAILMOITUS 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 
artiklat 13 ja 14 
 
 
Laatimispäivämäärä: 13.6.2021 
 
 
Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään? / Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
 

Tietoja kerätään opinnäytetyön toteutusosaa varten. Opinnäytetyö käsittelee melonnan 
vaikutuksia tuki- ja liikuntaelimistöön. Vastauksista ei voida tunnistaa yksittäisiä tutkimukseen 
osallistujia, sillä vastaukset kerätään anonyymisti. 
 
 

  
 
Mitä tietoja keräämme? / Tutkimusrekisterin tietosisältö 
 

Kyselyssä kerätään vastaajien ikä sekä sukupuoli. Kyselyssä ei kerätä mitään muita henkilötietoja 
kuten nimi, yhteystiedot, ammattinimike jne. 
 
 

 
 
 
Millä perusteella keräämme tietoja? / Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Keräämme vastauksia osallistujan suostumuksella. 
 
 

 
 
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme / Tietolähteet 

 

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, joita osallistujat vastaavat kyselyssä. Nämä käsittävät 
taustatiedot sekä melontaan liittyvät. Tietoa ei kerätä muista lähteistä. 
 
 

 
 
Kenelle tietoja siirretään? / Tietojen siirto tai luovuttaminen ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta muille korkeakoulun jäsenille tutkimusryhmän ulkopuolelle. Kerättyä 
kokonaisdataa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa tieteellisissä julkaisuissa, jolloin se luovutetaan 
rekisterinpitäjältä ulkopuoliselle käsittelijälle. Luovutetut tiedot sisältävät osallistujasta vain iän ja 
sukupuolen sekä osallistujien vastaukset melontatiedoista. 
 
 

 
 
Minne tietoja siirretään? / Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tutkimusaineistoa säilytetään 
paikallisella kovalevyllä rekisterinpitäjän toimesta, eikä sitä siirretä esimerkiksi ulkoisten 
palveluntarjoajien pilvipalveluihin. 



 
 

 
 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen / Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Kerätty aineisto on suojattu Webropol-palvelun toimesta. Webropol-palvelussa kyselyyn on pääsy 
vain tutkimusryhmässä olevilla henkilöillä. Palvelusta saadun raakadatan säilytys on suojattuna 
tietokoneella, jolle rekisterinpitäjällä on pääsy biometrisillä tunnisteilla sekä salasanalla. Kaikki 
vastaukset kerätään valmiiksi anonymisoituna, joten mitään tunnistetietoja ei voida jäljittää tai 
yksilöidä. 
 

 
 
 
Kuinka kauan kerättyä aineistoa säilytetään? / Tutkimusaineiston käsittely tutkimuksen 
päättymisen jälkeen 
 

Kerätty aineisto arkistoidaan viideksi vuodeksi. Aineisto arkistoidaan rekisterinpitäjän tietokoneella. 
 
 

 
 
Millaista päätöksentekoa? / Automatisoitu päätöksenteko  
 

Aineistoa käsiteltäessä hyödynnetään Webropolin automatisoituja prosesseja esimerkiksi 
havaintolukujen laskemisessa ja datan visualisoinnissa. 
 
 

 
 
Oikeutesi / Rekisteröidyn oikeudet  

 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen. Tutkimuksen keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä 
tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoja. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä. 
 
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: 
a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. 
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen. 
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei sovelleta, 

jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai 
historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, jos oikeus tietojen 
poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsittelyä 

d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen. 
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 
 
 
Tutkimusrekisterin tiedot 
 

Rekisterin nimi: Opinnäytetyö melojista 
Kertaluontoinen tutkimus 
Kyselytutkimuksen tiedonkeruun kesto: 14.6.-18.7.2021 
Henkilötietoja säilytetään viisi (5) vuotta aineiston keräämisestä. 
 

 



 
 
Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot 
 

Rekisterinpitäjä: Iida Maisonen, s-posti iida.maisonen@student.lab.fi 
Yhteyshenkilö: Aki Rintala, aki.rintala@lab.fi 
 

 
Tutkimuksen suorittajat 
 

Iida Maisonen, Sanna Elonen, Ella Nyström 
 
 

 


