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TIETOSUOJAILMOITUS 
 (27.2.2020) 

1. Rekisterin pitäjä 
Tampereen yliopisto 
Tampereen korkeakoulusäätiö sr 
Kalevantie 4 
33100 Tampere 
 

2. Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa 
Eerika Finell 
Kalevantie 4 
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 
eerika.finell@tuni.fi 
 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Jukka Tuomela 
0504377074 
jukka.tuomela@tuni.fi 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Yleistä etua koskeva tieteellinen tutkimus. 
 
5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja 

Eerika Finell 
Kalevantie 4 
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 
eerika.finell@tuni.fi  
 

6. Tutkimuksen suorittaja 
MamaFriend-tutkimus on osa laajempaa MAMANET-tutkimushanketta, joka on Tampereen yliopiston 
ja Nottingham Trent yliopiston yhteistyöhanke.  
 

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika 
Tutkimuksen nimi: MamaFriend: Pienten lasten äitien keskinäiset kaverisuhteet Helsingin asuinalu-
eilla-kyselytutkimus. 
MamaFriend-tutkimuksen nyt suunnitteilla oleva kestoaika on 2020-2024. Henkilötietoja sisältävä tut-
kimusaineisto säilytetään pysyvästi MAMANET-tutkimusryhmän käytössä. Tutkimuksessa voidaan 
myöhemmin kerätä seuranta-aineisto. 

 
8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 sekä tietosuojalain 4 §:n perusteella. Erityisiä hen-
kilötietoryhmiä käsitellään tieteellistä tutkimusta varten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 9 
sekä tietosuojalain 6 ja 7 §:t mukaisesti. 
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9. Arkaluontoiset henkilötiedot 
Rotu tai etninen alkuperä (alue, jolla on syntynyt, äidinkieli). 
Poliittiset mielipiteet (asemoituminen vasemmisto-oikeisto akselilla). 
Tutkimuksessa ei käsitellä rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja. 

 
10. Tutkimusrekisterin tietosisältö 

Ikä, koulutusaste, pääasiallinen toiminta, tulot, lasten iät, huoltajuusstatus, äidinkieli, kotikadun nimi, 
postinumero, asuinaika, asemoituminen oikeisto-vasemmistoakselilla, maantieteellinen alue, jossa on 
syntynyt. Mahdollista jatkotutkimusta varten halukkailta vataajilta kerätään nimi ja osoite. Suostumuk-
sessa on tutkittavan nimi ja allekirjoitus. 
 

11. Henkilötietojen tietolähteet 
Henkilötiedot kerätään tutkittavilta lomakekyselyn avulla.  
Lomakekyselyllä kerättyihin tietoihin yhdistetään Tilastokeskuksen ja Helsingin kaupungin tuottamaa 
avointa aluetason tilastotietoa.  
 

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa pseudonymisoituna Helsingin kaupungille.  

 
13. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja voidaan luovuttaa hankkeen yhteistyöyliopiston tutkijalle Iso-Britanniaan. 
 

14. Automaattinen päätöksenteko 
Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

 
15. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tutkijat allekirjoittavat vaitiolosopimuksen, noudattavat tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtivat aineis-
tojen tietoturvallisesta säilyttämisestä.  
Aineistoa säilytetään yliopiston palvelimella ja tutkijoiden salasanalla suojatuille kannettavilla tietoko-
neilla. Lisäksi aineistosta tehdään säännöllisesti varmuuskopioita sekä yliopiston palvelimelle että kryp-
tattuna ulkoisille kiintolevyille. 
Paperiset kysymyslomakkeet säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään 2025 mennessä. Suoria tunnis-
tetietoja (nimi) sisältävät lomakkeet säilytetään erillään muista lomakkeista ja analysoitavasta aineis-
tosta.  

 
16. Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot 
        Suojaaminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

 
17. Suorien tunnistetietojen käsittely 

Suoria tunnistetietoja sisältävät lomakkeet säilytetään erillään analysoitavasta aineistosta lukitussa ti-
lassa. Analysoitava aineisto ei sisällä suoria tunnistetietoja. Analysoitavasta aineistosta tieto kotikadun 
nimestä korvataan kaupunginosa-alue tiedolla ja hävitetään. 

 
18. Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa 

Aineisto säilytetään sähköisessä muodossa MAMANET-hankkeen tutkijoiden käytössä pysyvästi. Kar-
keistettu aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon tutkittavien suostumuksella 
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19. 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 henkilötie-
toja 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 
muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 
- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin 
mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallin-
nollisia 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 tietopyyntöpro-
sessia. 
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