TIETOSUOJAILMOITUS TUTKIMUKSESTA TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE
Tutkielmaseminaari 2019–2020
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkittavan ole pakko toimittaa mitään
tietoja. Tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää.
TUTKIMUKSEN NIMI, LUONNE JA KESTO
Nimi: Tutkielmaseminaarityö
Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman aineopintojen
tutkielmaseminaarin tutkielmat toteutetaan digitaalisen kulttuurin, kulttuuriperinnön tutkimuksen
ja maisemantutkimuksen oppiaineissa lukuvuonna 2019–2020. Tutkielmien tekijöinä toimivat
opintojaksolle osallistuvat opiskelijat, ja tutkielmien ohjaajina FT, dosentti Riikka Turtiainen, FT
Riina Haanpää ja FM Eeva Raike.
Tutkielmatyöt toteutetaan kahdessa vaiheessa.
− Ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat keräävät aineiston valitsemiaan menetelmiä käyttäen
(syys– kevätlukukausi 2019–2020).
− Toisessa vaiheessa opiskelijat analysoivat keräämänsä aineiston ja tuottavat niiden pohjalta
tutkielman. Tutkielmat tarkastetaan ohjaajien toimesta kevätlukukaudella 2020.
MIHIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1
☐ Tutkittavan suostumus
TUTKIMUKSESTA VASTAAVAT TAHOT
Henkilötietojen käsittelijä: Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen
koulutusohjelma. Siltapuistokatu 2, PL 124, 28101 Pori. Vaihde 029 450 5000, y-tunnus 0245896-3.
Tutkimuksen suorittajat: Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen
koulutusohjelman tutkielmaseminaarin opiskelijat.
Vastuulliset ohjaajat ja yhteyshenkilöt:
yliopistonlehtori Riikka Turtiainen
sähköposti: riikka.turtiainen@utu.fi
puhelin: 040 534 8458
yliopistonlehtori Riina Haanpää
sähköposti: riina.haanpaa@utu.fi
puhelin: 040 706 6220

yliopisto-opettaja Eeva Raike
sähköposti: eeva.raike@utu.fi
puhelin: 040 581 0562
Osoite: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, PL 124, 28101 Pori.
TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ JA KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Tutkimukset toteutetaan haastatteluina, havainnointina, verkkokyselyinä ja
teemakirjoituspyyntöinä. Haastattelut nauhoitetaan tutkittavan suostumuksella.
Käsittelyperuste: tutkimusaineiston käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2 §:ssä asetettuun
yliopiston tehtävään ja sen toteutumiseen yleisen edun nimissä.
Tutkimuksessa tutkittavalta kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, ikä, äänitallenne, haastatteluja havainnointimuistiinpanot, kyselyvastaukset ja teemakirjoitukset. Henkilötiedot hävitetään, kun
niiden käyttötarve on päättynyt.
Tutkimusaineisto ei sisällä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (rotu tai etninen alkuperä,
poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveyttä
koskevat tiedot, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen, geneettiset tai biometriset
tiedot henkilön tunnistamista varten). Haastattelut tallennetaan digitaalisina äänitiedostoina.
Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

TUTKIMUKSEN MAHDOLLISET HYÖDYT JA HAITAT TUTKITTAVILLE
Tutkimukset eivät aiheuta haittaa tutkittaville.
HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti
tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Aineisto anonymisoidaan, mutta joitain tietojasi
kuitenkin voidaan tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai
julkaisuista. Arkaluonteista tietoa ei kerätä ja arkistoida.
TUTKIMUSTULOKSET
Tutkimuksista valmistuu tutkielmaseminaaritöitä ja mahdollisesti julkaistavia katsausartikkeleja.
Tutkielmaseminaaritöitä säilytetään kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen
koulutusohjelman kokoelmissa.
TUTKITTAVAN OIKEUDET JA NIISTÄ POIKKEAMINEN
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, kun henkilötietojen käsittely perustuu

suostumukseen. Jos peruutat suostumuksesi, tietojasi ei käytetä enää tutkimuksessa.
Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi 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:
-

-

Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten
niitä muutoin käsiteltiin, peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä
käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, vastustat käsittelyä (kuvaus
vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä,
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 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 kiistät henkilötietojen
paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Turun yliopisto voi
varmistaa niiden paikkansapitävyyden, käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen
poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista, Turun yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä
henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi, olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla)
odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn
perusteet.
Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla).
-

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun
tai oikeutettuun etuun. Tällöin Turun 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. Turun 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 tietosuojaasetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa 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.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko
Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi (ts.
profilointi) vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen
näkökulmasta.
Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli tutkittava katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Lue lisää: http://www.tietosuoja.fi.
Tutkimuksessa ei poiketa tietosuojalainsäädännön mukaisista tutkittavan oikeuksista.
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA ARKISTOINTI
Tutkimusaineistoa säilytetään tutkimuksen aikana Turun yliopiston tutkimusaineiston käsittelyä
koskevien tietoturvakäytänteiden mukaisesti. Aineistoa ei luovuteta kolmansien osapuolten
käyttöön. Tutkimuksesta valmistuu valmis tutkielma keväällä 2020. Tämän ajan jälkeen käsittely
päättyy ja henkilötiedot tuhotaan.

