
Tietoa Medioituminen ja päätöksenteko -tutkimukseen osallistuvalle 

 Olet osallistumassa Tampereen yliopiston tekemään tutkimukseen "Medioituminen ja 

päätöksenteko”. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista 

seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos 

keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin 

käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla 

on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.  

 

 1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

Tampereen yliopisto 

Osoite: 33014 Tampereen yliopisto 

 

Yhteyshenkilöt tutkimusta koskevissa asioissa: (henkilöt, joihin tutkittavat voivat olla yhteydessä 

tutkimukseen liittyvistä tietosuoja-asioista): 

Nimi: Risto Kunelius 

Osoite: 33014 Tampereen yliopisto 

Puhelinnumero: 040 190 4085 

Sähköpostiosoite: risto.kunelius@tuni.fi 

 

Nimi: Esa Reunanen 

Osoite: 33014 Tampereen yliopisto 

Puhelinnumero: 050 318 5943 

Sähköpostiosoite: esa.reunanen@tuni.fi 

  

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

"Medioituminen ja päätöksenteko” on Suomen Akatemian rahoittama tutkimus, jossa tarkastellaan 

median roolia päätöksenteossa kyselytutkimuksen, päättäjähaastattelujen ja media-aineistojen 

analyysin avulla. Haastattelujen yhteydessä haastateltavien kanssa on sovittu haastattelujen ja 

haastatteluaineistojen käytöstä kirjallisesti. Kyselytutkimus kohdistetaan päättävissä asemissa 

oleville suomalaisille henkilöille heidän institutionaalisen asemansa perusteella. Osallistujia 



lähestytään sähköpostiviestillä, jossa on linkki Tampereen yliopiston palvelimella sijaitsevaan 

nettikyselylomakkeeseen. Kyselyn tarkoitus ja aineiston käyttö kuvataan sähköpostiviestissä. 

Kyselyn teemat käsittelevät suomalaista päätöksentekotapaa sekä median roolia vastaajan työssä.  

  

3. Tutkimuksen vastuunjako 

Hankkeen tutkijat sitoutuvat suojaamaan vastaajien anonymiteettia ja noudattamaan tieteen 

eettisiä käytäntöjä. Suomessa toteutettavan kyselyn henkilötietojen käsittelystä vastaa Tampereen 

yliopisto. 

 

4. Tutkimuksen vastuullinen tutkija tai tutkimuksesta vastaava ryhmä 

Nimi: Risto Kunelius 

Osoite: 33014 Tampereen yliopisto 

Puhelinnumero: 040 190 4085 

Sähköpostiosoite: risto.kunelius@tuni.fi 

 

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Tampereen yliopiston tietosuojavastaava on Jukka Tuomela 

Osoite: 33014 Tampereen yliopisto 

Puhelinnumero 050 437 7074. 

 Sähköpostiosoite: jukka.tuomela@tuni.fi 

 

6. Tutkimuksen suorittajat 

Tutkimuksen toteuttaa Tampereen yliopiston Medioituminen ja päätöksenteko -tutkimushanke. 

Hanke esitellään verkkosivulla: 

https://research.uta.fi/comet/mego/ 

 

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika 

 Tutkimuksen nimi: Medioituminen ja päätöksenteko  

mailto:risto.kunelius@tuni.fi
mailto:jukka.tuomela@tuni.fi


Tutkimus käynnistyi vuonna 2015 ja se päättyy vuonna 2019.  Tutkimusaineistot kerätään tänä 

aikana. 

 Henkilötietojen käsittelyn kesto:  

Tutkimuksen osoitetietoja käytetään kyselyn toteuttamiseen ja siihen liittyvien viestien 

lähettämiseen. Kun muistutusviestejä ei enää tarvita, osoitetiedot hävitetään. Kyselyn osoite- ja 

henkilötiedot hävitetään viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä. Kyselyaineistoa käytetään 

tutkimushankkeen aineistona siihen asti, kunnes tutkimushankkeen tuottamat julkaisut on 

toteutettu. Tutkimushanke julkaisee anonymisoidun kyselyaineiston, joka tallennetaan pysyvästi 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Myös tutkimushaastattelujen litteraatiot tallennetaan 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon niiltä osin kuin haastatellut ovat antaneet tähän luvan. 

 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella 

perusteella: yleisen edun mukainen tieteellinen tai historiallinen tutkimus. 

  

9.  Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 

Kyselyn lomakkeen lähettämiseksi on institutionaalisen aseman perusteella määritetyissä 

päättäjäasemissa olevilta henkilöiltä etsitty seuraavat tiedot: nimi, tehtävänimeke, 

sähköpostiosoite, puhelinnumero, työpaikan osoite. Tiedot on koottu julkisista lähteistä, kuten 

verkkosivuilta tai pyytämällä erikseen kyseisen henkilön työorganisaatiosta. Tiedot on koottu Excel-

taulukkoon. 

Kyselyaineisto koostuu vastaajien antamista, kyselyn teemoihin liittyvistä vastauksista. Vastaajien 

taustatiedoiksi vastaajilta kysytään tehtäväasema, sukupuoli, ikäryhmä (noin 10 vuoden 

tarkkuudella) sekä toimiiko vastaaja työpaikallaan viestintäjohtajana tai muuna viestinnän 

ammattilaisena. 

Haastatteluaineistot tehtiin erikseen ilmastopolitiikkaan työmarkkinapolitiikkaan liittyvistä 

teemoista. Ilmastopolitiikkaa koskevissa haastatteluissa käsiteltiin päätöksentekoa ja median roolia 

haastateltavan näkökulmasta Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä. Työmarkkinapolitiikkaa 

koskevissa haastatteluissa käsiteltiin päätöksentekoa ja median roolia haastateltavan näkökulmasta 

vuonna 2015 käytyjen yhteiskuntasopimusneuvottelujen yhteydessä. 

  

10.  Arkaluonteiset henkilötiedot 

 Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 



  

11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 

  

Kyselyn vastaajien yhteys- ja luokittelutiedot on saatu julkisista verkkolähteistä tai kysymällä 

vastaajan työorganisaatioista. Muut tiedot saadaan vastaajilta kyselyn yhteydessä. 

  

12.  Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

Kyselyaineisto ilman vastaajien henkilötietoja luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 

Haastattelulitteraatiot luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon niiden vastaajien osalta, 

jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa. 

  

13.  Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

 

Kyselyaineisto ilman vastaajien henkilötietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle. Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja 

haastattelulitteraatioita voidaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkistojen käytäntöjen ja sääntöjen mukaisesti. 

 

14.  Automatisoitu päätöksenteko 

 Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

  

15.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin niin, että 

aineistoihin pääsevät käsiksi vain tutkimuksen vastuullisen tutkijan valtuuttamat henkilöt. Aineistot 

säilytetään Tampereen ylipiston käyttämissä tietojärjestelmissä ja niiden käytössä noudatetaan 

hyvää aineistonhallintatapaa. Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 

   

16.  Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen  
 

Tutkimuksen osallistujien nimi- ja osoitetiedot hävitetään kyselyn toteutuksen ja mahdollisten 

muistutuskirjeiden lähettämisen jälkeen viimeistään vuoden 2019 lopussa. 

  



  

17.  Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen 

 Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu 

henkilö. 

  

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 

suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen 

peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

  

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi hankkeessa ja mitä henkilötietojasi 

hankkeessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. 

  

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden 

oikaisua tai täydennystä. 

  

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa: 

  

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä 

muutoin käsiteltiin 

b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista 

perustetta 

c) vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa 

perusteltua syytä 

d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 

e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan 

rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 



  

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa 

suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa. 

  

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla) 

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista 

olosuhteista: 

  

a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa 

yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden 

b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön 

rajoittamista 

c) yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä 

oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, 

syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. 

  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla) 

Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja 

koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle 

yliopiston estämättä, jos käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja käsittely suoritetaan 

automaattisesti. 

  

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot 

siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. 

  

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla) 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai 

oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että 

käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, 

oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 



puolustamiseksi. Yliopisto voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä myös silloin, kun sen on tarpeellista 

yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

  

Oikeuksista poikkeaminen 

Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-

asetuksessa ja Suomen tietosuojalainsäädännössä säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet 

estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen 

saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina 

tapauskohtaisesti. 

  

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi 

käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

  

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(at)om.fi 

 


