PAMEL Pamilaisten elämä - elämänkulku, työ ja elintavat
Tiedote tutkittaville
Hyvä Palvelualojen ammattiliitto PAMin jäsen,
Kutsumme Sinut mukaan Pamilaisten elämä: elämänkulku, työ ja elintavat -tutkimukseen. Tutkimuksen
kyselyosuuteen voit osallistua vastaamalla ”Kyllä” oheisen elektronisen tutkimuslomakkeen alkuosan
suostumukseen sekä täyttämällä kyselyn. Suostumustasi pyydetään myös siihen, että kyselyn vastaukset
voidaan yhdistää jäsenkyselyyn ja Tilastokeskuksen rekisteritietoihin. Jäsenkysely on tämän tutkimuksen
toinen kyselyosio, ja se lähetetään sinulle noin kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä kyselystä.
Tutkimuksen tavoite
Kerätystä aineistosta tutkitaan PAMin jäsenten elämänmahdollisuuksia, elämänkulkua ja elintapoja. Tutkimuksen
tulokset julkaistaan kansainvälisissä ja suomalaisissa tieteellisissä lehdissä. Tavoitteena on lisätä tietoa palvelualojen
työntekijöistä, joista on niukasti aiempaa tutkimustietoa saatavilla.
Tutkimuksen kulku
Osallistut tutkimukseen vastaamalla internetpohjaiseen kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Jos
kyselyyn vastaaminen jää kesken, voit kyselylinkkiä klikkaamalla palata täydentämään sen valmiiksi. Valmis kysely
tallentuu pilvipalvelimelle klikkaamalla kyselyn lopussa olevaa ”Lähetä”-painiketta. Myöhemmässä vaiheessa
kyselyvastauksiin yhdistetään tutkittavan suostumuksella PAMin jäsenkyselyn ja Tilastokeskuksen rekisterin tietoja.
Tutkimusaineistoa käsitellään PAMissa vain sen yhdistämis- ja luovuttamisvaiheessa. Yhdistämisessä käytetään
tunnisteena henkilötunnusta. Henkilötunnus hävitetään aineistosta yhdistämisen jälkeen, joten yksittäistä
tutkittavaa ei ole mahdollista suoraan tunnistaa. Tutkimusaineiston käyttöoikeudet ja -luvat myönnetään ainoastaan
tutkimushankkeen jäsenille. Tutkimusaineistoa analysoidaan etäkäyttöpalvelussa salasanasuojatuilla tietokoneilla
sekä lukituissa ja valvotuissa Helsingin ja Tampereen yliopistojen tiloissa. Tutkimuksen jälkeen anonymisoitu
tutkimusaineisto arkistoidaan Tietoarkistoon (http://www.fsd.uta.fi).
Jokaisella kyselyyn vastanneella on halutessaan mahdollisuus osallistua vastanneiden kesken suoritettavaan
arvontaan, jossa palkintoina on sadan euron (100 €) lahjakortteja voittajan valitsemaan kotimaiseen myymälään.
Ensimmäisen kyselyosion yhteydessä lahjakortteja arvotaan 20 kappaletta ja jäsenkyselyn yhteydessä 10 kappaletta.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista
Vastaaminen on vapaaehtoista, ja voit halutessasi keskeyttää sen syytä ilmoittamatta. Vastaaminen tai vastaamatta
jättäminen ei vaikuta asemaasi tai kohteluusi ammattiliitossa.
Ketkä tekevät tutkimusta?
Tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita Helsingin ja Tampereen yliopistoista. Tutkimuksen vastuulliset tutkijat ovat
professori Juho Saari ja professori Jaakko Nevalainen Tampereen yliopistosta sekä dosentti Maijaliisa Erkkola
Helsingin yliopistosta. Tutkimusaineiston keräämisestä syntyvät kustannukset maksaa PAM. Aineiston analysointiin
haetaan tutkimusrahoitusta kotimaisilta säätiöiltä.
Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta:
Professori Jaakko Nevalainen
sähköposti: jaakko.nevalainen@tuni.fi
Puhelin 050 318 7272
Terveystieteet, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Dosentti, yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkola
Sähköposti maijaliisa.erkkola@helsinki.fi
Puhelin 050 4160 389
Elintarvike- ja ravitsemustieteen osasto
Helsingin yliopisto

