
Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus 
 
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14 

 
 

1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto 

Tutkimuksen nimi: Sidosryhmäyhteistyö kestävässä kiertotaloudessa (työpaketti 6, CI-
CAT2025 Kiertotalouden katalyytit-konsortiossa). 

 
Tutkimuksen kestoaika: 1.1.2019–31.12.2023. Aineistoa kerätään vuosittain ajanjaksolla 1.5.–
30.6. vuosina 2019, 2020, 2021, 2022 ja 2023.  
 
Henkilötietojen käsittelyaika: Henkilötiedot poistetaan viimeistään 2 vuotta hankkeen loppumi-
sen jälkeen. Aineistoa, josta suorat tunnistetiedot on poistettu, säilytetään 10 vuotta hankkeen 
päättymisen jälkeen.  

2. Rekisterinpitäjä 

Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakou-
lusäätiöön, 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 Professori Johanna Kujala 
Puhelinnumero +358 50 420 1509 
Sähköpostiosoite johanna.kujala@tuni.fi 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

dpo@tuni.fi  

5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja  

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, joka vastaa tutkimuk-
sen toteuttamisesta. Tutkimuksesta vastaavaksi tahoksi voidaan nimetä myös tutkimusryhmä. 
 
Nimi Johanna Kujala / WP6 
Osoite Tampereen yliopisto 
Puhelinnumero +358	50	420	1509 
Sähköpostiosoite johanna.kujala@tuni.fi 

6. Tutkimuksen suorittajat 

Tutkimuksen suorittaa Tampereen yliopiston CICAT2025-konsortion työpaketti 6:n tutkimus-
ryhmä ja sen jäsenet. Tutkimusryhmän jäsenet keräävät, tallentavat ja käsittelevät aineistoa 
sekä julkaisevat siihen perustuvaa tieteellistä tutkimusta. Tutkimusaineistoa, josta suorat hen-
kilötunnisteet on poistettu, voidaan antaa analysoitavaksi myös muille CICAT2025-konsortion 
tutkijoille, jotka edustavat seuraavia organisaatioita: Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, 
Turun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen 
yliopisto.  
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7. Tutkimusrekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsiteltävät henkilötietotyypit ovat nimitiedot, yhteystiedot, työorganisaatio, henki-
lön työtehtävä organisaatioissa ja työorganisaation kuvaus. Suoria, henkilön tunnistamiseen liit-
tyviä nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan tutkimusaineiston kokoamiseen ja yhdistämi-
seen. Aineistoja käsitellään ilman suoria tunnistetietoja.  

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Yhteystiedot kerätään julkisista lähteistä ja muut tiedot haastattelututkimuksella. 

9. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus.       

10. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua koskeva tieteellinen tutkimus.  

11. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

Tutkimusryhmä kerää aineiston itse. Aineisto annetaan litteroitavaksi ulkopuoliselle alihankkijal-
le.  

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

Rekisterin tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-
alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle tutki-
muksen aikana. 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.  
 
Henkilötiedot kerätään julkisista tietolähteistä tai CICAT2025 sidosryhmiä koskevasta tietore-
kisteristä, jota ylläpitää Turun ammattikorkeakoulu. Haastattelut suoritetaan tietoturvallisella 
verkkoneuvottelutyökalulla ja haastattelunauhat tallennetaan saman työkalun (Microsoft 
Teams, jota hallinnoi Tampereen yliopisto) avulla. Sieltä ne siirretään salatun sähköpostiyh-
teyden avulla alihankkijalle, joka litteroi aineiston. Litteroidusta aineistosta poistetaan suorat 
tunnistetiedot ja aineisto analysoidaan ilman suoria tunnistetietoja. Litteroitu aineisto säilyte-
tään Tampereen yliopiston palvelimelle perustetussa kansiossa, joka on salasanasuojattu ja 
jonka käyttöön on oikeudet vain niillä henkilöillä, jotka tutkimusta tekevät. Aineistoa ei pää-
sääntöisesti siirretä pois yliopiston salasanasuojatusta kansiosta. Siinä tapauksessa, että ai-
neistoa luovutetaan niille hankkeen tutkijoille tai tutkimusryhmän jäsenille, joilla ei ole suoraa 
pääsyä Tampereen yliopiston palvelimelle, luovutetaan aineistosta versio, josta on poistettu 
vastaajien suorat tunnistetiedot. Mahdollisissa tietojen siirroissa käytetään erillisillä käyttöoike-
uksilla suojattuja järjestelmiä, joiden teknologia estää tietojen tarkastelun siirron aikana.      

14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Suorat henkilötiedot poistetaan viimeistään 
2 vuotta hankkeen loppumisen jälkeen. Aineistoa, josta suorat tunnistetiedot on poistettu, säi-
lytetään 10 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen, jonka jälkeen aineisto tuhotaan. 
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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 puut-
teelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäk-
si 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 ra-
joittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja kor-
jattu tai täydennetty. 
 

- Vastustamisoikeus 
o Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen-

sa 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 ko-
neellisesti 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 kä-
sittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä 
on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuo-
jakeinoja. 

 
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 tie-
topyyntöprosessia.  
 


