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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto
Tutkimuksen nimi: CRITICAL – Tutkimus Instagram-viestien tulkinnasta (kertatutkimus)
Tutkimuksen kestoaika: 1.11.2021–31.5.2022
Henkilötietojen käsittelyaika: 1.11.2021–30.9.2023 (CRITICAL-hankkeen 1. rahoituskauden
päättyessä)
2. Rekisterinpitäjä (valitse yksi)
☒ Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön, jolloin rekisterinpitäjä on Tampereen korkeakoulusäätiö.
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
33014 Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere
Y-tunnus 2844561-8
3. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Nimi Reijo Kupiainen
Osoite Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Puhelinnumero 0503186924
Sähköpostiosoite reijo.kupiainen@tuni.fi
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot (ei opiskelijatutkimuksessa)
dpo@tuni.fi
5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
Nimi Reijo Kupiainen
Osoite Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Puhelinnumero 0503186924
Sähköpostiosoite reijo.kupiainen@tuni
6. Tutkimuksen suorittajat
Yliopistonlehtori Reijo Kupiainen, akatemiantutkija Carita Kiili
7. Tutkimusrekisterin tietosisältö
Nimitiedot, ikä, sukupuoli, lukioryhmä, kotikieli, ääni
8. Henkilötietojen tietolähteet
Tutkittava itse, medialähde
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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
9. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus.
Tutkimukseen osallistuvan nimitietoja käytetään myöhemmin mahdollisesti tarvittavaan lisätutkimukseen, esimerkiksi haastattelujen tekemiseen.
Äänitteille nauhoitetaan opiskelijoiden puhe, kun he kertovat ajatuksistaan tilanteessa, jossa
heitä pyydetään arvioimaan Instagram-postausten vakuuttavuutta. Nauhoitukset tehdään yliopiston laitteilla ja äänitteet tallennetaan yliopiston suojatulle palvelimelle. Ääninauhoitteista
tehdään pseudonymisoidut litteroinnit. Tähän käytetään ulkopuolista, yliopistossa yleisesti käytettyä litterointipalvelua, jotka ovat sitoutuneet toimimaan tietosuojakäytänteiden mukaisesti.
Kun äänitteet on litteroitu, ne tuhotaan.
Lukiolaisten ikää, sukupuolta ja kotikieltä kysytään, jotta voimme raportoida vaadittavat
taustatiedot tieteellisissä artikkeleissa.
Lukioryhmää koskevaa tietoa käytetään yhteydenpitoon ryhmänohjaajan kanssa.
Instagrampostausten sisältämiä henkilötietoja ei käytetä tutkimuksessa vaan postaukset
esitellään tutkimusjulkaisuissa yleiselle tasolla aggregoituna ja anonymisoituina viittauksina.
Postausten linkkejä ja kuvakaappauksia säilytetään yliopiston suojatulla palvelimella ja tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.
10. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: 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
11. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)
☒ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja

12. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja ei luovuteta muille tahoille.
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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:
☒ Lukitussa tilassa
☒ Lukitussa kaapissa
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 (kuvaile miten): Käyttäjätunnus ja salasana vaaditaan.
☒ tiedoston salaus (kuvaile miten): Käyttäjätunnus ja salasana vaaditaan. Nimetyt tiedoston käsittelijät
☐ muu, mikä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
☒ Tutkimusrekisteri hävitetään
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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
15. 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 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.

