
TIETOSUOJASELOSTE, RATKI-HANKE 

 
1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto  

Tutkimuksen nimi:  Rakentamisen kiertotalouden TKI-verkosto (RATKI)  
Tutkimuksen kestoaika:  1.9.2021-30.4.2023   
Henkilötietojen käsittelyaika: Rahoittajan vaatimusten mukainen säilytysaika hankkeen päättymisen 

jälkeen (5 vuotta). 
 

2. Rekisterinpitäjät 

Rekisterinpitäjiä ovat:   
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy   
Kuntokatu 3  
33520 Tampere  
Y-tunnus 1015428-1  

Tampereen korkeakoulusäätiö sr  
33014 Tampereen yliopisto  
Kalevantie 4, 33100 Tampere  
Y-tunnus 2844561-8  

3. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa  

Nimi:    Mauri Laasonen, projektipäällikkö  
Osoite:    Kuntokatu 3, 33520 Tampere   
Puhelinnumero:  +358 294 5222 
Sähköpostiosoite:   mauri.laasonen@tuni.fi  
 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

dpo@tuni.fi   
 

5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  

Mauri Laasonen, ks. kohta 3.  
 

6. Tutkimuksen suorittajat  

Hanke on Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteisesti toteuttama. 
Tutkimusaineistoja käsittelevät Tampereen ammattikorkeakoulun Rakennettu ympäristö ja biotalous 
-osaamisyksiköstä Mauri Laasonen, Eero Nippala, Jani Hietakangas ja Ulkoisen rahoituksen yksiköstä 
Venla Kinnunen. Tampereen yliopistossa tutkimusaineistoja käsittelevät Rakennetun ympäristön 
tiedekunnasta Pirjo Kuula, Minna Leppänen, Satu Huuhka ja Sirpa Väisänen.  
 

7. Tutkimusrekisterin tietosisältö  

Hankkeessa kerätään nimi- ja yhteystietoja, sähköpostiosoitteita, kysely- ja haastatteluvastauksia, 
valokuvia ja videokuvaa. 
 

8. Henkilötietojen tietolähteet  

Henkilötietoja kerätään korkeakouluyhteisön ja hankkeiden sivuilta ja tutkittavilta 
itseltään. Henkilöiltä pyydetään suostumus yllä esitettyjen tietojen käyttöön.  
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9. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus   

Hankkeessa henkilötietoja kerätään kiertotaloustoiminnan ja toimijoiden yhteistyön edistämiseen 
Pirkanmaalla. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, 
yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään viestintään ja 
yhteydenpitoon. 
Kohdassa 2 luetellut organisaatiot toimivat tässä tutkimuksessa yhteisrekisterinpitäjinä, eli ne 
määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.  
 

10. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 
1 sekä tietosuojalaki 4 §) on tutkittavan suostumus.   
Suostumuksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Mauri Laasoseen. 
 

11. Arkaluonteiset henkilötiedot  

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 
 

12. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako   

Kukin toteuttajataho vastaa siitä, että heidän vastuullaan olevien työpakettien aineistonkeruussa 
huolehditaan henkilötietojen käsittelystä luottamuksellisesti ja tässä ilmoitettujen käytänteiden 
mukaisesti.  
Kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt (mukaan lukien tietosuoja-asetuksen III luvussa 
tarkoitetut rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt) toimitetaan yhteyshenkilölle 
(Mauri Laasonen).  
Yhteyshenkilö välittää pyynnön tarvittaessa myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville 
organisaatioille. TAMK:n yhteyshenkilö on Mauri Laasonen ja Tampereen yliopiston Pirjo Kuula.  
 

13. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. 
 

14. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei luovuteta. 
 

15. Automatisoitu päätöksenteko  

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.  
 

16. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Manuaalinen aineisto esim. paperiaineisto säilytetään lukitussa tilassa ja henkilötietoja sisältävä 
aineisto lukitussa kaapissa.  
Digitaalinen aineisto suojataan kaksivaiheisella käyttäjän tunnistuksella (MFA) tai 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska  hankkeen tuotoksena muodostuva 
toimijaverkosto on julkinen. Tätä varten jäseniltä pyydetään lupa.  
 

17. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen  

Aineisto arkistoidaan aineistotyypistä riippuen joko anonymisoituna ilman tunnistetietoja tai 
tunnistetiedoin Tampereen korkeakoulusäätiön suojatuille palvelimille viideksi vuodeksi hankkeen 
päättymisen jälkeen.    
 



18. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen  

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:  
• Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)  

• Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä 
henkilötietoja hänestä on tallennettu.  

• Oikeus tietojen oikaisemiseen  
• 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  
• Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan 

poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).  
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

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

• Vastustamisoikeus  
• Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa 

perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.  
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

• 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  
• 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 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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