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Tietosuojailmoitus 

 
 
1. Rekisterinpitäjä 

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

 
2. Yhteyshenkilö re-
kisteriä koskevissa 
asioissa 

 
Asko Lehmuskallio 
puh. 050 318 7013 
Sähköposti asko.lehmuskallio@tuni.fi 
 

 
3. Tietosuojavastaava 
 

 
Jukka Tuomela 
dpo@tuni.fi 

 
4. Rekisterin nimi 

 
Passitutkimusaineisto 

 
5. Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus 
sekä käsittelyn oi-
keusperuste 
 

 
Rekisteri perustetaan Banaali valvonta -tutkimushankkeen passitutkimusta 
varten. Siinä tutkitaan valvonnan arkipäiväistymistä ja valvontaa, erityisesti 
ruumiin ja dokumenttien välisiä kytköksiä, tarkastelemalla suomalaisen passi-
dokumentin historiaa. 
 
Pysyvä säilyttäminen, tapahtuu yleisen edun mukaisessa tutkimustarkoituk-
sessa. 
 
Käsittelyperuste: 
☒ Suostumus 
☐ Sopimus 
☐ Lakisääteinen velvoite 
☐ Rekisteröidyn elintärkeä etu 
☒ Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö 
☐ Rekisterinpitäjän oikeutettu etu 
 
Henkilötietojen käsittelyn perustuessa rekisteröidyn suostumukseen, on hä-
nellä koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla 
siitä edellä mainitulle rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilölle. Suostu-
muksen peruuttamisen jälkeen henkilötietojen käsittely lopetetaan niiltä osin 
kuin käsittely on perustunut suostumukseen. 
 
Kun käsittelyperusteena on yleistä etua koskeva tehtävä: 
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Henkilötietojen käsittelyperuste on yleisen edun mukaisen tieteellisen tutki-
muksen toteuttaminen tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella. Erityisiä henki-
lötietoryhmiä käsitellään tieteellistä tutkimusta varten tietosuojalain 6 §:n 7-
kohdan mukaisesti. Henkilörekisterin käyttö perustuu hyväksyttyyn tutkimus-
suunnitelmaan. 
 

 
6. Tutkimusrekisterin 
tietosisältö 
 

Rekisteri koostuu dokumenttiaineistosta: suomalaisista passeista ja muista 
matkustusasiakirjoista, sekä passin hakemiseen liittyvistä asiakirjoista ja pas-
sirekistereistä. Aineiston avulla kuvataan passidokumentin ulkomuotoa, pas-
sin myöntämisen perusteita ja passirekisterien historiaa eri aikoina. 
 
Suoraan rekisteröidyiltä kerätty aineisto sisältää seuraavia henkilötietoja: hen-
kilön nimi, lasten nimet, kansalaisuus, sukupuoli, syntymäaika, lasten synty-
mäaika, syntymäpaikka, kotipaikka, henkilötunnus, lasten henkilötunnus, kan-
salaisuus, ammatti, hiusten ja silmien väri, pituus, nimikirjoitus, valokuva. 
Passin numero, passin myöntöpäivämäärä ja viimeinen voimassaolopäivä, 
passin myöntänyt viranomainen, passin myöntömaa. 
 
Arkistopohjainen tutkimusaineisto sisältää samoja henkilötietoja kuin suoraan 
rekisteröidyiltä kerätty aineisto sekä lisäksi: osoitetiedot, koulutus, fyysiset eri-
tyistuntomerkit, perhesuhteet, asevelvollisuuden suorittamisajankohta. 
 
Arkistopohjainen tutkimusaineisto sisältää seuraavia erityisiin henkilötietoryh-
miin kuuluvia tietoja: rotu tai etninen alkuperä, uskonnollinen tai filosofinen 
vakaumus sekä terveystiedot. 

 
 
7. Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

Arkistopohjainen tutkimusaineisto on saatu poliisimuseon ja kansallisarkiston 
kokoelmista. Kansallisarkiston kokoelmista julkaistaan tutkimusjulkaisuissa ai-
noastaan kansallisarkiston omistamaa aineistoa. 
 
Tutkimusaineisto sisältää myös suoraan rekisteröidyiltä saatuja passidoku-
mentteja. 
 

 
8. Tietojen säännön-
mukaiset luovutukset 
ja vastaanottajaryh-
mät 
 

 
Säännönmukaiset luovutukset kolmansille tahoille: 
 
 
Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella: 
☒ Ei 
☐ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: 
 
 

 
9. Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Mikäli tietoja siirretään 
ETA-alueen ulkopuo-
lelle, kuvaus käytettä-
vistä suojatoimista  

 
Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjes-
tölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: 
☒ Ei 
☐ Kyllä, mihin: 
 
     Kuvaus käytettävistä suojatoimista: 
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10. Rekisterin suo-
jauksen periaatteet 
 

A manuaalinen aineisto 
 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja siihen on pääsy vain asi-
anosaisilla. 
 
 
 
B sähköisesti käsiteltävät tiedot 
 
Rekisteriä säilytetään tutkimusryhmän salasanasuojatuilla tietokoneilla, 
EndNote-viitteenhallintapalvelussa (salasanakirjautuminen) sekä varmuusko-
piona yliopiston ylläpitämällä verkkolevyllä. Verkkolevyllä sijaitsevaan kotiha-
kemistoon pääsy edellyttää kirjautumisen salasanalla ja sinne tallennetut tie-
dot varmuuskopioidaan automaattisesti. 
Tutkimuksen päätyttyä sähköinen aineisto talletetaan asianmukaiseen datan-
säilytyspaikkaan. 

 
11. Henkilötietojen 
säilyttämisaika tai säi-
lyttämisajan määrittä-
miskriteerit 
 

 
Tutkimusaineistoa on mahdollista hyödyntää myös myöhemmissä tutkimuk-
sissa yleisen edun perusteella. 
 
Tietoja ei pseudonymisoida, koska tunnistetietojen poistaminen tai korjaami-
nen jälkikäteen paitsi vaarantaisi aineiston tieteellisen arvon, myös olisi käy-
tännössä työlästä toteuttaa. 
 

 
12. Tieto automaatti-
sen päätöksenteon tai 
profiloinnin olemassa-
olosta sekä tieto käsit-
telyn logiikasta ja mer-
kityksestä rekiste-
röidylle 
 

 
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi 
mukaan lukien: 
☒ Ei 
☐ Kyllä, mihin: 
 
 

 
13. Rekisteröidyn oi-
keudet 
 
 
 

 
Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen: 
 
Suostumuksen peruuttaminen 

o Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli hen-
kilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruut-
taminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.  

 
 
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan 
tutkimushankkeessa, ja mitä henkilötietoja hankkeessa käsitellään. Re-
kisteröity voi myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä hen-
kilötiedoista. 
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Oikeus tietojen oikaisemiseen 

o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epä-
tarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään. 

 
 
Oikeus tietojen poistamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista seuraavissa ta-
pauksissa: 
 

o henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerät-
tiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin 

o peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn 
ole muuta laillista perustetta 

o vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä 
käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä 

o henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
o henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsää-

däntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen vel-
voitteen noudattamiseksi. 

 
Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen es-
tää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä 
tutkimuksessa.  
 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

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

Vastustamisoikeus 
o Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että hänen henkilötietojaan ei käsitel-

täisi ollenkaan, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun 
etuun. Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityi-
seen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällöin yliopisto ei voi käsi-
tellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos se voi osoittaa, että käsitte-
lyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeus-
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Yliopisto voi jat-
kaa henkilötietojen käsittelyä myös silloin, kun sen on tarpeellista 
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.  

 
 
Oikeuksista poikkeaminen 

o Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäista-
pauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa 
säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai 
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historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavut-
tamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista ar-
vioidaan aina tapauskohtaisesti. 
 
 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, 

mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on rikottu 
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 
Yhteystiedot:  
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki  
 tietosuoja@om.fi 

 
 
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt toimitetaan 
sähköisenä yliopiston asiointisähköpostiin tau@tuni.fi, tai  
paperipostina osoitteeseen  
Tampereen yliopisto 
33014 Tampereen yliopisto 
 

 


