
HANKKEEN TIETOSUOJAILMOITUS 

 

1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto 

Tutkimuksen nimi: Nimettömiä kohtaamisia laittomilla poluilla: Etnografinen tutkimus 

pimeään verkkoon ja kaduille jalkautuvasta huumetyöstä (Nimettömiä kohtaamisia -hanke) 

☒Kertatutkimus  

Tutkimuksen kestoaika: 1.11.2021–31.3.2025 

Henkilötietojen käsittelyaika: 1.11.2021–31.3.2035. Aineistoa säilytetään hankkeen aikana ja 

sen päättymisen jälkeen sähköisessä muodossa Tampereen yliopiston hallinnoimalla 

verkkolevyllä (S-asema) ja salatulla (kryptatulla) kovalevyllä. Aineistoa voidaan käyttää 

hankkeen päättymisen jälkeen vastuullisen tutkijan mahdollisissa jatkotutkimuksissa. 

Työntekijöiden haastatteluaineistoa käytetään harkituilta osin MARGI-tutkimusryhmän 

toteuttamassa Korona yhteiskunnan marginaalissa – Asunnottomuus-osahankkeessa, jossa 

hankkeen vastuullinen tutkija on tutkimusryhmän jäsen ja vastaa aineiston luovuttamisesta 

tähän tarkoitukseen. 

 

 

2. Rekisterinpitäjä (valitse yksi) 

☒ Tutkimus tehdään Koneen säätiön rahoituksella ja resurssisopimuksella Tampereen 

yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön, jolloin rekisterinpitäjä on 

tutkimushankkeen vastuullinen tutkija Johanna Ranta (SOC, 33014 Tampereen yliopisto). 

 

 

3. Tutkimuksen vastuullinen johtaja, tutkimuksen suorittaja ja yhteyshenkilö 

tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi: Johanna Ranta 

Osoite: SOC, 33014 Tampereen yliopisto 

Puhelinnumero: 0505099193 

Sähköpostiosoite: johanna.ranta@tuni.fi 

 

 

4. Tutkimusrekisterin tietosisältö 

Nimitiedot (koskee tutkimukseen osallistuvia palveluiden työntekijöitä, ei asiakkaita, jotka 

osallistuvat tutkimukseen nimimerkillä), äänitiedot (ei koske verkkopalveluiden kautta 

tekstivälitteisesti tutkimukseen osallistuvia asiakkaita), muut haastatteluissa ja havainnoinnissa 

mahdollisesti ilmenevät henkilötiedot (esim. perhesuhteet, terveystiedot, asuinpaikat). 

 



5. Henkilötietojen tietolähteet 

Hankkeen kontekstina olevien palveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden haastattelujen 

äänitaltiointi sekä asiakas-työntekijäkohtaamisten ja jalkautuvan työn ääni- ja tekstitaltiointi 

sekä yleinen havainnointi ja sen pohjalta laadittu tutkijan havainnointipäiväkirja. 

 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Henkilötietoja käytetään 

analysoitaessa sitä, 1) millaisia sisältöjä ja merkityksiä jalkautuvan huumetyön kohtaamiset 

pimeässä verkossa ja kaduilla asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmista saavat sekä sitä, 2) 

millaiseen sanalliseen ja ei-sanalliseen vuorovaikutukseen asiakkaat ja työntekijät orientoituvat 

pimeään verkkoon ja kaduille jalkautuvan huumetyön kohtaamisissa. Aineistoja ei tallenneta 

henkilöiden nimillä tai sosiaaliturvatunnuksilla. Tunnistetietoja poistamalla ja häivyttämällä 

pyritään siihen, ettei yksittäisiä henkilöitä tunnisteta tutkimuksen julkaisuista.  

 

7. 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 

 

8. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja 

rikostiedot) 

☒ Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja (näitä tietoja ei erikseen 

kysytä, mutta tutkimukseen osallistuvat ihmiset saattavat tuoda niitä omaehtoisesti esille): 

☒  Rotu tai etninen alkuperä 

☒  Poliittiset mielipiteet 

☒  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 

☒  Terveystiedot 

☒  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 

Tutkimuksessa saatetaan käsitellä myös rikostuomioita tai rikkomuksia koskevia tietoja, mutta 

ainoastaan, mikäli tutkimuksen osallistujat tuovat niitä omaehtoisesti esille (ts. tätä ei heiltä 

erikseen kysytä). 

 

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin 

ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t  



☒ Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan 

käyttö 

 

9. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

☒ Henkilötietoja siirretään tai luovutetaan säännönmukaisesti tutkimusryhmän ulkopuolelle. 

Äänitaltioitu haastattelu- ja asiakas-työntekijävuorovaikutusaineisto luovutetaan 

ulkopuoliselle taholle litterointia varten. Litteroinnin suorittaa vastuullisen tutkijan luotettu 

yhteistyökumppani Tutkimustie Oy. Tutkimustie Oy:n kanssa tehdään 

tietojenkäsittelysopimus, jonka mukaisesti palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan ajantasaisia 

tietosuojasäädöksiä. Aineisto toimitetaan litteroitavaksi Tutkimustie Oy:n suojatun sähköisen 

portaalin kautta. Litterointipalvelu tuhoaa käsittelemänsä materiaalin välittömästi toimitettua 

sen hankkeen vastuulliselle tutkijalle.  

 

10. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle 

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-

alueen ulkopuolelle: 

☒ Ei 

 

11. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

 

12. 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  

 



Tietojen suojaus tietojen siirroissa: 

☒ tiedonsiirron salaus: Siirrot tehdään vastuullisen tutkijan luotetussa yksityisissä 

verkoissa ja/tai Tampereen yliopiston VPN-salauksen avulla. Tutkimustie Oy:lla on 

käytössään suojattu sähköinen portaali haastattelu- ja vuorovaikutusaineistojen siirtoon.  

☒ tiedoston salaus: Tallennuslaitteet suojataan salasanoilla. Vastuullisen tutkijan käyttöön 

hankitaan Tampereen yliopiston hallinnoima verkkolevy, jonne on pääsy ainoastaan 

tietosuojailmoituksen 3. kohdissa mainitulla vastaavalla tutkijalla. Varmuuskopiot 

aineistosta tallennetaan salatulle (kryptatulle) ulkoiselle kovalevylle. 

 

13. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

☒ Tutkimusrekisteri säilytetään ilman suoria tunnistetietoja 10 vuotta hankkeen päättymisen 

jälkeen. Tämän jälkeen tutkimusrekisteri hävitetään. 

Aineisto säilytetään hankkeen päättymisen jälkeen ilman suoria tunnistetietoja hankkeen 

vastuullisen tutkijan käytössä olevalla, Tampereen yliopiston hallinnoimalla verkkolevyllä (S-

asema) ja salatulla (kryptatulla) ulkoisella kovalevyllä. Aineiston hallinnoimisesta hankkeen 

päättymisen jälkeen vastaa hankkeen vastuullinen tutkija. 

 

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 

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.  

 

mailto:tietosuoja@om.fi

