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Tietosuojailmoitus 17.08.2022 
 
Tieteellinen tutkimus 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) artiklat 12-14 
 
 
1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto 
Tutkimuksen nimi: INFOSTORY - Tarinat tietotekniikan toteutuksessa 
 

☒Kertatutkimus  

 
Tutkimuksen kestoaika: 2019–2022 
Henkilötietojen käsittelyaika: 2024 
 
2. Rekisterinpitäjä 

☒ Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakou-

lusäätiöön, jolloin rekisterinpitäjä on Tampereen korkeakoulusäätiö. 
 
Tampereen korkeakoulusäätiö sr 
33014 Tampereen yliopisto 
Kalevantie 4, 33100 Tampere 
Y-tunnus 2844561-8 
 
Tampereen yliopiston tietosuojavastaava dpo@tuni.fi 
   
3. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  
Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, joka vastaa tutkimuk-
sen toteuttamisesta. 
 
Maria Mäkelä 
Kalevantie 4, 33100 Tampere 
+358408325635 
maria.makela@tuni.fi 
 
Samuli Pekkola 
Korkeakoulunkatu 8, 33720 Tampere 
+358405860791 
samuli.pekkola@tuni.fi 
 
Jari Stenvall 
Kalevantie 4, 33100 Tampere 
+358408284350 
jari.stenvall@tuni.fi 

 
4. Tutkimuksen suorittajat 
Laura Karttunen, Tampereen Yliopisto  
Matias Nurminen, Tampereen Yliopisto 
Pasi Raatikainen, Tampereen Yliopisto 
Paula Rossi, Tampereen Yliopisto/Vaasan Yliopisto 
Samuli Björninen, Tampereen Yliopisto 
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5. Tutkimusrekisterin tietosisältö 
Haastateltavan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, ammattinimike  

 
6. Henkilötietojen tietolähteet 
Tutkittavan organisaation yhteyshenkilö(t), tutkittavan organisaation verkkosivut, itse tutkittava.  

 
7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Etunimeä, sukunimeä ja sähköpostiosoitetta käytetään tutkittavien tavoittamiseen vain rajatusti 
määriteltyjen tutkimushankkeen tutkijoiden toimesta, joilla perusteltu välttämätön tarve. Ko. ra-
jatusti määritellyt tutkijat ovat tutkimushaastattelut suorittaneet tutkijat, jotka myös tavanneet 
tutkittavat. 
Vain ammattinimikettä käytetään aineiston analysointivaiheessa ja vain perustelluissa tilan-
teissa.   
 
8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä 
tietosuojalaki 4 §:  

 

☒ Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö 

☒   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 

 
9. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot) 

☒ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja (kuten rotua tai etnistä alkuperää, 

poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliiton jäsenyyttä, geneetti-
siä tietoja, biometrisiä tietoja henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten, terveystietoja, luon-
nollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista). 

 
Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja: 

☒ Ei 

 
10. Henkilötietojen siirto  

 

☒ Henkilötietoja siirretään tutkimusryhmän ulkopuolelle. 

Tutkimushaastatteluiden nauhoitukset siirretään litterointipalveluntarjoajalle, joka palauttaa tu-
lokset tutkijoille. Ko. nauhoitukset siirretään ko. palveluntarjoajalle anonymisoituina. Ko. palveluntar-
joaja on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusten mukaista tietojen käsittelyä. Ko. palve-
luntarjoaja tarjoaa suojatun verkkopalvelun palvelun käyttäjälle, sekä salassapitosopimuksen mu-
kaista palvelua. 

 
11. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle 
Siirretäänkö henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alu-
een ulkopuolelle: 

☒ Ei 

 
12. Rekisterin suojauksen periaatteet 



3 

 

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:  

☒ Lukitussa tilassa 

 
Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):  

 ☒ käyttäjätunnus 

 ☒ salasana 

 ☒ kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA) 

 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa  

☒ Aineisto on pseudonymisoitu 

 
Tietojen suojaus tietojen siirroissa: 

☒tiedonsiirron salaus: Tiedot ovat siirretty ilman henkilötietoja (etunimi, sukunimi, sähköposti-

osoite). 
 

13. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

☒ Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja  

 
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Aineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja 
(etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) Tampereen Yliopiston käyttämässä tiedostojen säilytys-
palvelussa, johon vain rajoitettu pääsy ko. tutkimushankkeen tutkijoilla. 
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14. 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 puut-
teelliset 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 pois-
tettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). 

 
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn ra-
joittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja kor-
jattu 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 ko-
neellisesti 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 käsit-
telyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on 
lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuoja-
keinoja. 

 
Yhteystiedot: 

 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tie-
topyyntöprosessia.  
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