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Päivitetty 15.10.2019: Lisätty Aija Logren ”Tutkimuksen suorittajat” -kohtaan. 

 

Rekisterinpitäjä 

Tampereen yliopisto 
Kalevantie 4 
33014 Tampereen yliopisto 

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa 

Nimi: Sanni Tiitinen 
Osoite: Kalevantie 5, 33014 Tampereen yliopisto 
Puhelinnumero: 050 509 9195 
Sähköpostiosoite: sanni.tiitinen@tuni.fi 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Nimi: Jukka Tuomela 
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto 
Puhelinnumero: 050 437 7074 
Sähköpostiosoite: jukka.tuomela@tuni.fi 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään tutkimusaineistona tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimuksessa 
tarkastellaan työpajatoimintaa, jossa pyrkimyksenä on saada vaikeasti työllistettävät henkilöt työmarkkinoille tue-
tun työn ja valmennuksen avulla.  

Tutkimuksen vastuullinen johtaja 

Nimi: Sanni Tiitinen 
Osoite: Kalevantie 5, 33014 Tampereen yliopisto 
Puhelinnumero: 050 509 9195 
Sähköpostiosoite: sanni.tiitinen@tuni.fi 
 
Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, joka vastaa tutkimuksen toteuttamisesta. 

Tutkimuksen suorittajat 

Sanni Tiitinen, Tampereen yliopisto  
Erika Mäntylä, Tampereen yliopisto 
Aija Logren, Tampereen yliopisto 

Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika 

Tutkimuksen nimi: Työmarkkinoiden marginaaleista kohti voimaantumista? 
 

Kertatutkimus  
Seurantatutkimus 
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Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 
 
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa 
niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.  
 
Henkilötietojen kokonaissäilytysaika koostuu tällä hetkellä rahoitetun tutkimusprojektin kestosta (31.8.2021 asti) ja 
mahdollisten jatkotutkimusten kestosta.  
 
Henkilötietojen käyttäminen jatkotutkimuksissa edellyttää, että tutkimus a) liittyy samaan tutkimustarkoitukseen (ja 
näin ollen vaatii vuorovaikutuksen yksityiskohtien analysointia), b) on kiinteästi yhteydessä alkuperäiseen 
tutkimusprojektiin ja c) alkaa viimeistään viiden vuoden sisällä alkuperäisen tutkimusprojektin päättymisen 
jälkeen. 
 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoi-

tukseen): 
 Tutkittavan suostumus 
 Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 

säädökset: 
 Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö 

   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 
   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi 

 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 
 mikä oikeutettu etu on kyseessä: 

 Muu, mikä: 
 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liitty-
vät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t : 

 Rekisteröidyn suostumus 
 Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi; 
 Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö 
 Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten 

Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot) 

 Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja 
 

Arkaluonteisia henkilötietoja ei erityisesti kerätä tutkimuksessa. Tutkimusaineisto saattaa sisältää arkaluon-
teisia tietoja, jos nämä tulevat valmennuskeskusteluiden tai haastatteluiden aikana esille.  

 
Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja: 
 

  Rotu tai etninen alkuperä 
  Poliittiset mielipiteet 
  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 
  Ammattiliiton jäsenyys 
  Geneettiset tiedot 
  Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 
  Terveystiedot 
  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 
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Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja: 
 

 Ei 
 Kyllä 

Tutkimusrekisterin tietosisältö 

Tutkimusta koskeva rekisteri sisältää tutkittavasta seuraavia henkilötietoja: 

 
- Rekisteröidyn nimi. 
- Rekisteröidyn allekirjoittama suostumus. 
- Rekisteröidyn ääni (jos on suostunut vuorovaikustustilanteiden ja/tai haastattelun äänittämiseen). 
- Rekisteröidyn ulkonäkö (jos on suostunut vuorovaikustustilanteiden videoimiseen). 
- Rekisteröidyn haastattelussa tai työpajatoiminnan vuorovaikutustilanteissa mahdollisesti kertomat 

yhteystiedot ja tiedot liittyen koulutus- ja työtaustaan, terveydentilaan, elämäntilanteeseen tai -
historiaan. 

Henkilötietojen tietolähteet 

Tutkimusaineisto kerätään seuraavilla tavoilla ja seuraavia tietolähteitä käyttäen: 
 

1) Tutkija kerää tietoa havainnoimalla ja tallentamalla työpajan vuorovaikutustilanteita yhdessä 
rekisteröidyn kanssa sovittuina aikoina ja sovituilla tavoilla. 

2) Rekisteröidyt voivat kerätä tietoa tallentamalla työpajan vuorovaikutustilanteita yhdessä muiden 
rekisteröityjen ja tutkijan kanssa sovituilla tavoilla. 

3) Rekisteröidyt itse voivat kertoa henkilötietoja tutkijan toteuttamien haastatteluiden aikana ja/tai 
havainnoitavien/tallennettavien vuorovaikutustilanteiden aikana. 

Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

Henkilötietojen vastaanottajia ovat ne kolmannet osapuolet, rekisterinpitäjät sekä henkilötietojen käsittelijät, joille 
rekisterin sisältämiä henkilötietoja siirretään tai luovutetaan. Tietoja luovutetaan seuraaville tahoille: 
 

1) samaan tutkimustarkoitukseen liittyvää, projektiin kiinteästi yhteydessä olevaa väitöskirjatutkimusta 
tekevä YTM Erika Mäntylä 

2) vaitiolovelvollinen tutkimuspalveluihin erikoistunut yritys (toteuttaa tallennettujen aineistojen litteroinnin) 
ja 

3) Tietoarkisto (toteuttaa aineiston arkistoinnin ja opastaa aineiston tunnistetietojen poistamisessa 
arkistointia varten). 

 
 
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle 
Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: 

 Ei 
 Kyllä, mihin: 

 
     Kuvaus käytettävistä suojatoimista: 
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Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Henkilötietoja sisältäviä paperisia aineistoja (kuten suostumuslomakkeita) 
säilytetään Tampereen yliopiston tiloissa sijaitsevassa lukitussa kaapissa. 

 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: 
  käyttäjätunnus 
  salasana 
  kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA) 
  pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet) 
  käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)   
  kulunvalvonta 
  muu, mikä: Henkilötietoja sisältäviä sähköisiä aineistoja säilyttävät projektin tutkijat salasanalla suojatuilla ko-

valevyillään. 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa  
 Aineisto on pseudonymisoitu) 
 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle): Vuorovai-

kutuksen yksityiskohtaista analyysia ei voida tehdä luotettavasti pelkästään litteraatioiden perusteella vaan se 
edellyttää nauhoitusten käyttöä. Tunnistetietojen kunnollinen poistaminen nauhoitetusta aineistosta heikentäisi 
aineiston luotettavia analysointimahdollisuuksia. 

 
Tietojen suojaus tietojen siirroissa: 

 tiedonsiirron salaus (kuvaile miten): Tietoja voidaan siirtää vaitiolovelvolliselle tutkimuspalveluihin erikoistu-
neelle yritykselle tallennettujen aineistojen litterointia varten. Tiedonsiirron asianmukaisista salausjärjestel-
mistä vastaa kyseinen organisaatio. 

 tiedoston salaus (kuvaile miten): 
 muu, mikä: 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

 Tutkimusrekisteri hävitetään 
 Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja  
 Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin 

 
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa:  
 
Rahoitetun tutkimusprojektin päättymisen jälkeen (31.8.2021) tutkimusrekisteriä voidaan käyttää tunnistetiedoin 
jatkotutkimuksissa edellyttäen, että jatkotutkimus a) liittyy samaan tutkimustarkoitukseen (ja näin ollen vaatii 
vuorovaikutuksen yksityiskohtien analysointia), b) on kiinteästi yhteydessä alkuperäiseen tutkimusprojektiin ja c) 
alkaa viimeistään viiden vuoden sisällä alkuperäisen tutkimusprojektin päättymisen jälkeen. Tutkimusrekisteriä 
säilytetään mahdollisten jatkotutkimusten ajan salasanalla suojatuilla ulkoisilla kovalevyillä tai muulla välineellä 
ottaen huomioon säilytysjärjestelmien teknisen kehityksen ja yliopiston suosittelemat kulloisetkin käytännöt. 
 
Aineisto arkistoidaan soveltuvin osin ilman tunnistetietoja Tietoarkistoon. 
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Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu: 
 

- Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin) 
o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja 

hänestä on tallennettu. 
 

- Oikeus tietojen oikaisemiseen 
o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset hen-

kilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus 
vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. 

 
- Oikeus tietojen poistamiseen 

o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekis-
terinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). 

 
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista 
siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. 

 
- Vastustamisoikeus 

o Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen 
milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 

 
- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on 
toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muo-
dossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 
- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mu-
kaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n 
yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja. 

 
Yhteystiedot: 

 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia. 
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