TIETOSUOJAILMOITUS

1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto
Tutkimuksen nimi: Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ
haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA);
tietosuojailmoitus koskee hankkeen ensimmäistä osaa, joka tehdään yhteistyössä
Tampereen yliopiston ja Y-Säätiön kanssa.
☒Kertatutkimus
☐Seurantatutkimus

Tutkimushankkeen kestoaika: 1.9.2021-31.12.2023
Henkilötietojen käsittelyaika: 1.9.2021-31.12.2032. Aineistoa säilytetään hankkeen aikana
ja sen päättymiseen jälkeen 10 vuotta sähköisessä muodossa kaksivaiheisen
tunnistautumisen takana olevissa SEGRAn TG-Tunigroups alustan -kansioissa, joihin
ainoastaan SEGRA-hankkeen tutkijoilla (ja niillä MARGI-tutkimusryhmän jäsenillä, joille
tutkimukseen perustuva lukuoikeus on annettu) on pääsy. Aineisto on hankkeessa mukana
olevien tutkijoiden käytössä tutkimussuunnitelman mukaisten tieteellisten tutkimusten
tekemisessä sekä kahdessa suunnitellussa väitöskirjahankkeessa (Henna Takala, Mikko
Ilmoniemi). Hankkeen johtaja vastaa aineiston luovuttamisesta näihin tarkoituksiin
2. Rekisterinpitäjä
☒ 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
Kirsi Juhila
33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 3383925
kirsi.juhila@tuni.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
dpo@tuni.fi

5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
Kirsi Juhila (hankkeen vastuullinen johtaja, Tampereen yliopisto), Jenni Mäki
(vastuututkija, Tampereen yliopisto) Päivikki Kuoppakangas (vastuututkija, Tampereen
yliopisto), Johanna Ranta (Tampereen yliopisto), Mikko Ilmoniemi (Tampereen yliopisto),
Jari Stenvall (Tampereen yliopisto), Saija Turunen (Y-Säätiö), palkattava tutkijatohtori (YSäätiö)
Osoite 1: 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero 0294 5211
Sähköpostiosoitteet:
kirsi.juhila@tuni.fi,
paivikki.kuoppakangas@tuni.fi,
johanna.ranta@tuni.fi,
jari.stenvall@tuni.fi, saija.turunen@ysaatio.fi

jenni.l.maki@tuni.fi,
mikko.ilmoniemi@tuni.fi,

6. Tutkimuksen suorittajat
Kirsi Juhila, Jenni Mäki, Päivikki Kuoppakangas, Johanna Ranta, Mikko Ilmoniemi, Jari
Stenvall, Saija Turunen, 1.1.2022 aloittava Y-Säätiön tutkijatohtori (tutkijan valinta vielä
prosessissa) ja hankkeeseen osallistuvat MARGI-tutkimusryhmän jäsenet
7. Tutkimusrekisterin tietosisältö
Nimitiedot, yhteystiedot, ääni ja muu haastatteluista sekä etnografiasta mahdollisesti
saatava henkilötieto (esim. perhesuhteet, terveystiedot, asumispaikkahistoria),
sosiaalihuollon asiakasdokumenteissa olevat yksilöivät henkilötiedot (dokumentit
toimitetaan tutkimusryhmälle ilman nimiä, sosiaaliturvatunnuksia ja osoitteita),
asuinpaikkatiedot.
8. Henkilötietojen tietolähteet
Sosiaalihuollon aikuissosiaalityön asiakastietojärjestelmät kahdessa kaupungissa, kunnan
ylläpitämä osoitetietojärjestelmä, haastattelujen äänitaltioinnit ja niiden litteroinnit,
etnografinen havainnointi ja sen pohjalta laaditut havainnointipäiväkirjat
9. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käytön tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Henkilötietoja käytetään 1)
analysoitaessa ja seuratessa asuinyhteisöistä pois muuttavien asukkaiden menneitä,
nykyisiä ja tulevia asumispolkuja sekä asumisen muutoksiin liittyviä palvelutarpeita, 2)

selvitettäessä, miten muutosprosesseissa otetaan huomioon asukkaiden osallisuuden ja
oikeudet, ja kyetään vahvistamaan heidän suhteellista toimijuuttaan ja kuulumisen
tunnettaan (kotoutumista) uuteen ympäristöön, 3) sen hahmottamisessa, millainen
merkitys paikallisyhteisöillä on muutosprosessissa ja 4) sen analysoimisessa, millaisena
asumissosiaalinen työ näyttäytyy asuinyhteisöjen muutosprosesseissa.
Aineistoja ei tallenneta henkilöiden nimillä tai sosiaaliturvatunnuksilla. Yksittäisiä
henkilöitä ei voida tunnistaa tutkimuksen tuloksista.
Aineistoja ei tulla yhdistelemään niin, että niiden pohjalta pystyttäisiin profiloimaan
tarkasti asuinyhteisöjen entisiä ja nykyisiä asukkaita, heidän henkilökohtaisia asumis- ja
palvelupolkujaan.

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 käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:
☒ Rotu tai etninen alkuperä
☒ Poliittiset mielipiteet
☒ Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
☒ Terveystiedot
☐ Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen
Yllä mainittuja tietoja ei erikseen kysytä mutta haastateltavat saattavat tuoda niitä
omaehtoisesti esille. Tällaiset tiedot kuitenkin poistetaan lopullisista tekstimuotoisista
aineistosta ja/tai häivytetään viimeistään aineistojen analyysivaiheessa, eivätkä ne päädy
muiden kuin tutkimusryhmän jäsenten tietoon
Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:
☒ Ei
☐ Kyllä
Yllä mainittua ei erikseen kysytä, mutta haastateltavat saattavat tuoda niitä omaehtoisesti
esille, koska useilla asunnottomuutta kokeneilla on myös rikoshistoriaa. Tällaiset tiedot

kuitenkin poistetaan lopullisista tekstimuotoisista aineistosta ja/tai häivytetään viimeistään
aineistojen analyysivaiheessa, eivätkä ne päädy muiden kuin tutkimusryhmän jäsenten
tietoon

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

12. Jos kyseessä on yhteistyöhanke: Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja vastuunjako
Kyse on Tampereen yliopiston hallinnoimasta hankkeesta, jonka osatoteuttaja on Y-Säätiö.
Tampereen yliopiston tutkijat vastaavat kahden asuinyhteisön aineistojen keruusta ja YSäätiön tutkija yhden asuinyhteisön aineiston keruusta. Tampereen yliopisto toimii
rekisterinpitäjänä kaikkien aineistojen osalta. Kaikilla hankkeen tutkijoilla ja lisäksi
hankkeeseen osallistuvilla MARGI-tutkimusryhmän jäsenillä on kaikkien aineistojen
käyttöoikeus, joten kaikki myös voivat käsitellä kaikkia henkilötietoja.
Kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt (mukaan lukien tietosuoja-asetuksen III
luvussa tarkoitetut rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt) toimitetaan alla
olevalle yhteyshenkilölle: hankkeen johtaja Kirsi Juhila, kirsi.juhila@tuni.fi, puh. 050
3383925

13. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
☒ Henkilötietoja siirretään tai luovutetaan tutkimusryhmän ulkopuolelle
haastatteluaineistojen litterointia varten.
Haastattelujen litteroinnin suorittaa hankkeen tutkijoiden luotettu yhteistyökumppani
Tutkimustie Oy, jonka kanssa tehdään tietojenkäsittelyä koskeva hankintasopimus, jossa
palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan ajantasaisia tietosuojasäädöksiä.
Haastattelumateriaali toimitetaan litteroitavaksi Tutkimustie Oy:n suojatun sähköisen
portaalin kautta osahankkeiden vastuututkijoiden toimesta. Litterointipalvelu tuhoaa
käsittelemänsä materiaalin välittömästi toimitettuaan sen hankkeen vastuututkijalle.
14. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle
Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai
ETA-alueen ulkopuolelle:
☒ Ei

15. Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

16. 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)
☐ pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)
☐ käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)
☐ kulunvalvonta
☒ muu, mikä: tutkimusryhmällä on käytössä useita, Tampereen yliopiston hallinnoimia
TG-tunigroupseja, jonne on pääsy vain tutkimusryhmän jäsenillä.

Suorien tunnistetietojen käsittely:
☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:
☒ tiedonsiirron salaus (kuvaile miten): Siirrot tehdään tutkijoiden luotetuissa yksityisissä
verkoissa ja/tai Tampereen yliopiston VPN-salauksen avulla. Tutkimustie Oy:lla
käytössään suojattu sähköinen portaali haastattelu- ja litterointiaineistojen siirtoon.

Tutkimusryhmän käytössä on omat TG-Tunigroups alustat, joihin on pääsy ainoastaan
tietosuojailmoituksen kohdissa 5 ja 6 mainituilla tutkimusryhmän edustajilla.
17. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Aineisto arkistoidaan ilman suoria tunnistetietoja, kuten nimiä, SEGRAn TG-Tunigroups
alustan -kansioihin niin, että se on tutkimusryhmän ja väitöskirjatutkijoiden käytössä 10
vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen eli 31.12.2032 asti, jolloin sen hallinnoimisesta
vastaa hankkeen johtaja Kirsi Juhila. Tämän jälkeen aineisto hävitetään.
18. 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 rekisteröity voi olla
yhteydessä kohdassa 3 ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

