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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
1. Rekisterinpitäjä
Tampereen yliopisto Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
2. Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa
Nimi: Oili-Helena Ylijoki
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: +358 50 3186244
Sähköpostiosoite: oili-helena.ylijoki@tuni.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojavastaava
Osoite: Tietosuojavastaava, Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoite: dpo@tuni.fi.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tutkia tutkimusstrategioita affektiivisena ilmiönä yliopistoympäristössä.
Hanke tuottaa tietoa siitä, millaisiin arvoihin ja miten tutkijoita pyritään tutkimusstrategioilla sitouttamaan, millaisia
tunteita nämä prosessit herättävät ja miten tunteiden avulla muovataan yliopiston valtasuhteita. Tutkimuksen avulla
voidaan kehittää yliopistojen tutkimustyön käytäntöjä. Tutkimus toteutetaan Tampereen, Helsingin ja Turun
yliopistoissa. Aineisto kerätään yksilöhaastattelujen, ryhmähaastattelujen, havainnoinnin ja sosiaalisessa mediassa
käytävän keskustelun netnogfrafian kautta.
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tutkimuspyyntöjen yhteydessä jaetaan tutkimuksen
tavoitteita ja toteutusta koskeva tiedote ja pyydetään osallistujilta suostumus. Tutkimusryhmä käsittelee kerättyjä
tietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Tulokset julkaistaan niin, etteivät tutkimukseen osallistuneet henkilöt eikä
haastatteluissa mahdollisesti mainitut muut henkilöt ole tunnistettavissa. Haastattelujen litterointi hankitaan
tutkimusryhmän ulkopuolisena ostopalveluna; palvelun tuottaja on entuudestaan tunnettu ja luotettava ja litteroijia
sitoo vaitiolovelvollisuus. Muilla kuin tutkimusryhmän jäsenillä ja litteroinnin suorittajilla ei ole pääsyä aineistoon.
Äänitallenteet ja litteroinnit säilytetään tutkimuksen keston ajan turvallisesti (ks. kohta 14). Tutkimukseen
osallistuvilla on oikeus peruuttaa tietojensa käyttö tutkimuksen missä vaiheessa tahansa, mutta kuitenkin niin, että
jo tehtyjä analyyseja ei voi peruuttaa. Tutkimuksesta tiedotetaan hankkeen kotisivun kautta. Tutkimukseen
osallistuvat voivat kysyä lisätietoja tutkimuksen vastaavalta tutkijalta.
5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
Tutkimus on Koneen säätiön rahoituksella suoritettava hanke kolmessa yliopistossa työskentelevien tutkijoiden
kesken. Tutkimusryhmään kuuluvat Oili-Helena Ylijoki (Tampereen yliopisto), Johanna Hokka (Tampereen yliopisto),
Elisa Kurtti (Tampereen yliopisto), Pia Olsson (Helsingin yliopisto) ja Tiina Suopajärvi (Turun yliopisto). Hankkeesta
vastaa tutkimuksen vastuullinen tutkija YTT, tutkimusjohtaja Oili-Helena Ylijoki.
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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
Tutkittavat voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt (mukaan lukien tietosuoja-asetuksen III luvussa
tarkoitetut rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt) alla olevalle yhteyshenkilölle:
Nimi: Oili-Helena Ylijoki
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: +358 50 3186244
Sähköpostiosoite: oili-helena.ylijoki@tuni.
6. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
Nimi: Oili-Helena Ylijoki
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: +358 50 3186244
Sähköpostiosoite: oili-helena.ylijoki@tuni.fi
7. Tutkimuksen suorittajat
Tutkimusryhmään kuuluvat Oili-Helena Ylijoki, Johanna Hokka, Elisa Kurtti, Pia Olsson ja Tiina Suopajärvi.
8. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika
Tutkimuksen nimi: Akateemisten affektien etnografia – Tutkimusstrategiat tunteiden tihentyminä
X Kertatutkimus
Seurantatutkimus
Tutkimusrahoituksen kesto on 2.2.2020 – 31.7.2023, minkä jälkeen aineistosta tuotetaan julkaisuja vielä vuoden
2026 loppuun asti.
9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin
käyttötarkoitukseen):
Tutkittavan suostumus
Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
säädökset:
X Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
X tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
mikä oikeutettu etu on kyseessä:
Muu, mikä:
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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
10. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot)
X Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja
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
Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:
X Ei
Kyllä
11. Tutkimusrekisterin tietosisältö
Aineisto sisältää tietoja henkilöiden tieteenalasta, yliopistosta, työtehtävistä ja sukupuolesta. Lisäksi aineistoa
kerätään osallistujien yliopistoa ja tutkimustyötä koskevista kokemuksista ja näkemyksistä.
12. Henkilötietojen tietolähteet
Henkilötiedot saadaan suoraan tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä. Yhteystiedot saadaan yliopistojen nettisivuilta.
13. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.
13. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle
Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
X Ei
☐ Kyllä, mihin:
Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.
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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisen aineiston suojaaminen: Aineisto säilytetään kolmella salasanasuojatulla kiintolevyllä lukitussa
arkistokaapissa ja siihen on pääsy vain tutkimusryhmän jäsenillä. Kahdella kolmesta ulkoisesta kiintolevystä
säilytetään aineiston varmuuskopiot.
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:
X käyttäjätunnus
X salasana
X kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)
pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)
X käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)
kulunvalvonta
muu, mikä:
Suorien tunnistetietojen käsittely:
X Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
Aineisto on pseudonymisoitu)
Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle):
Tietojen suojaus tietojen siirroissa:
X tiedonsiirron salaus (kuvaile miten): Jos aineistoa jaetaan, tai siihen liittyvää keskustelua käydään, tutkimusryhmän
kesken sähköpostitse, sähköpostiviestiketju kryptataan. Tietoa jaetaan myös suojatulla Teams-alustalla, johon on
syksyllä 2020 mahdollista saada lisäturvaa salausominaisuuden avulla. Mikäli haastatteluita nauhoitetaan
etäviestintäpalveluiden kautta, käytämme yliopiston tarjoamaa Zoom-palvelua, jonka tietoliikenne on salattua ja jonka
yhteydessä tehdyt tallenteet voi tallentaa paikallisesti salasanasuojatulle ulkoiselle kiintolevylle.
tiedoston salaus (kuvaile miten):
muu, mikä:
15. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
X Tutkimusrekisteri hävitetään
X Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja
Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Anonymisoitu tutkimusaineisto
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Ääninauhat tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.

arkistoidaan
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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
16. 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 henkilötiedot
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
rekisterinpitäjän 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 tietosuojaasetusta (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.

