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1. Rekisterinpitäjä 

Tampereen yliopisto 
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto 

2. Yhteyshenkilöt tutkimusta koskevissa asioissa 

Nimi: Anne Mäkikangas 
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto 
Puhelinnumero: 050 437 7137 
Sähköpostiosoite: anne.makikangas@tuni.fi 
 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot (ei opiskelijatutkimuksessa) 

Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojavastaava, sähköposti dpo@tuni.fi. Postiosoite: Tietosuojavastaava, Tam-
pereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto 

4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

”Hyvinvointikysely 2020 - Työskentely koronaepidemian aikana” tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten etä-
työhön- ja opiskeluun siirtyminen on vaikuttanut Turun yliopiston henkilöstöön ja opiskelijoihin. Tutkimus toteutetaan 
yhteistyössä kohdassa 7 kuvatun tutkimusryhmän ja Turun yliopiston kanssa. Kyselyn aihepiirejä ovat työ/opiskelu, 
koti, yhteisön toimivuus ja tukirakenteet. Kysely lähetetään Turun yliopiston jäsenille (henkilöstölle ja opiskelijoille) 
lokakuussa 2020. Kysely toistetaan samansisältöisenä maaliskuussa 2021.    

Kysely toteutetaan sähköisen LimeSurvey-kyselytyökalun avulla. Linkki kyselylomakkeeseen lähetetään Turun yli-
opiston (henkilöstölle ja opiskelijoille) yliopiston yleisten sähköpostilistojen kautta ja myöhemmässä vaiheessa hen-
kilökohtaiseen sähköpostiin, jos henkilö on antanut tähän suostumuksensa.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä kyselyyn sisällytetä tausta ym. tunnistetietoja, jotka vaarantaisi-
vat vastaajien anonymiteetin. Tutkimusaineistoa säilytetään ilman tunnistetietoja yliopiston verkkolevyllä ja aineisto 
on vain tutkimuksen vastuullisen johtajan ja kyselyn laatimiseen osallistuneiden tutkijoiden ja heidän tutkimusryh-
miensä käytössä (ks. kohta 7, tutkimuksen suorittajat). 

5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako (poista, jos kyseessä ei ole yhteistyö-
hanke) 

Tutkimuskysely on laadittu yhteistyönä eri toimijoiden kesken, jotka on kuvattu kohdassa 7, tutkimuksen suorittajat.  

6.   Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  

Nimi: Anne Mäkikangas 
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto 
Puhelinnumero: 050 437 7137 
Sähköpostiosoite: anne.makikangas@tuni.fi 

mailto:anne.makikangas@tuni.fi
mailto:dpo@tuni.fi
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7. Tutkimuksen suorittajat 

Tutkimuksen vastuullisella johtajalla (Anne Mäkikangas) ja hänen johtamallaan tutkimusryhmällä (Harri Melin, Clas-
Håkan Nygård ja Atte Oksanen, Kirsi Sjöblom ja Soile Juutinen), on lupa käsitellä tutkimusrekisterin tietoja. 

8. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika 

Tutkimuksen nimi: Hyvinvointikysely 2020 - Työskentely koronaepidemian aikana 
 
X Tutkimus toteutetaan kahtena poikkileikkaustutkimuksena sekä pitkittäistutkimuksena siihen suostumuksensa an-
taneille 
 
Henkilötietojen käsittelyn kesto: 
2020-2021 

9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoi-
tukseen): 
       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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10. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot) 

X Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja 
Tutkimuksessa kerätään seuraavat henkilötiedot: sukupuoli, syntymävuosi, koulutus, asuinpaikka, asumismuoto, ja 
parisuhdemuoto. 

 
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 

x     Terveystiedot 
  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 

 
Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja: 
 
 X   Ei 

 Kyllä 

11. Tutkimusrekisterin tietosisältö 

Tutkimus ei sisällä arkaluontoisia tai yksilöitäviä henkilötietoja. Kerättäviä henkilö/taustatietoja ovat sukupuoli, synty-
mävuosi, koulutus, asuinpaikka, asumismuoto, ja parisuhdemuoto 
 
12. Henkilötietojen tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan kyselyyn osallistuvilta ja heidän suostumuksellaan.   

  13. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta kuvatun tutkimusryhmän ulkopuolelle, ts. aineiston käyttäjät kuvattu kohdassa 7.  

       14. 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: 

15. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 
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16. Rekisterin suojauksen periaatteet 

        Manuaalisen aineiston suojaaminen: Tutkimuksesta ei synny tai käytetä manuaalista aineistoa. 
 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: 
  X   käyttäjätunnus 
  salasana 
  kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA) 
  pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet) 
  käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)   
  kulunvalvonta 
  muu, mikä: 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 
 X   Ei käsitellä suoria henkilötietoja, ainoastaan epäsuoria henkilötietoja. 

 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa   
 Aineisto on pseudonymisoitu 
 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle):  

17. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

 Tutkimusrekisteri hävitetään 
 X   Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja tietoarkistoon  

 Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin 
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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 hä-
nestä 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 tarpeet-
tomat henkilötiedot poistetaan. 

 
- Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpi-
täjän 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 toimitta-
nut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oi-
keus 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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