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1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto 

Tutkimuksen nimi: Integroitu työote uusiutuvassa sote-keskuksessa: Kohti dialogisuutta, osalli-
suutta ja tilallisuutta (INSOTE) 
 

☒Kertatutkimus  

☐Seurantatutkimus 

 
Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): Tutkimuksen rahoitus on vuo-
sille 2021-2022, minkä jälkeen tavoitteena on hakea rahoitukselle jatkoa. Vuosina 2021-2022 
kerättyä tutkimuksen aineistoa voidaan käyttää myöhemmin tämän hankkeen pohjalta tutkija-
ryhmän kirjoittamiin julkaisuihin vähintään vuoden 2026 loppuun tai siihen asti, kunnes kaikki 
aineistosta tehtävät tieteelliset julkaisut on julkaistu. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siir-
retään Tampereen yliopiston yhteydessä olevaan Tietoarkistoon (www.fsd.tuni.fi), joka toimii 
henkilötietojen käsittelijänä. Tietoarkisto arvioi aineiston arkistoitavuuden, tutkijan tekemän ano-
nymisoinnin ja tekee tarvittaessa lisää poistoja ja muokkaa aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja 
jatkokäyttöön soveltuvaksi.  
 

2. Rekisterinpitäjä 

Tampereen yliopisto 
Tampereen korkeakoulusäätiö sr 
Kalevantie 4  
33100 Tampere 
Y-tunnus 2844561-8 

 

3. Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa 

Nimi Aino Ritala-Koskinen 
Osoite Kalevantie 4 
Puhelinnumero +358503186200 
Sähköpostiosoite aino.ritala-koskinen@tuni.fi 

 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

dpo@tuni.fi  
 

5. Tutkimuksen johtaja ja vastuullinen toteuttajaryhmä  

Nimi: Tutkimuksen johtaja Aino Ritala-Koskinen (yhteystiedot alla). Tutkimuksen vastuulliseen 
toteuttajaryhmään kuuluvat professori Hannele Forsberg, professori Kirsi Juhila, dosentti Suvi 
Raitakari, dosentti Aino Ritala-Koskinen ja YTT Jenni-Mari Räsänen. 
Osoite Kalevantie 4 
Puhelinnumero +358503186200/Aino Ritala-Koskinen 
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Sähköpostiosoite aino.ritala-koskinen@tuni.fi 
 

6. Tutkimuksen suorittajat 

Tutkimuksen vastuulliseen toteuttajaryhmään kuuluvat professori Hannele Forsberg, professori 
Kirsi Juhila, dosentti Suvi Raitakari, dosentti Aino Ritala-Koskinen ja YTT Jenni-Mari Räsänen. 
Hankkeen tutkijoina toimivat: YTT tutkijatohtori Arttu Salo, väitöskirjatutkijat Tuuli Kalari ja Vera 
Virolainen sekä hankkeeseen myöhemmin palkattavat tutkijat. Lisäksi aineistoa voivat käyttää 
hankkeen tutkijoiden kanssa julkaisuihin yhteiskirjoittajiksi tulevat tutkijat sekä hankkeessa toi-
mivien tutkijoiden ohjauksessa pro graduaan tekevät opiskelijat, ja heitä sitovat kaikki tutkimuk-
sen teon eettiset ja lainsäädännölliset periaatteet. Yhteiskirjoittajilla ja opinnäytteen tekijöillä on 

pääsy vain rajattuun osaan aineistoa ja heidän kanssaan tehdään salassapitosopimus. 
 

7. Tutkimusrekisterin tietosisältö 

Henkilötietoja kerätään tutkimukseen osallistumisen suostumuslomakkeella, havainnoimalla, 
haastattelemalla ja sote-keskuksen suunnitteluun liittyviä neuvotteluja videolle nauhoittamalla 
sekä kyselyillä. Tutkimushankkeelle kertyviä henkilötietoja voivat olla nimi, yhteystiedot, suku-
puoli, ikä, sosiaalinen viiteryhmä tai ammattirooli. Haastatteluissa tutkittavat voivat itse määri-
tellä, mitä itsestään kertovat. Haastatteluissa, samoin kuin havainnoinnissa ja videotallenteissa, 
voi tulla myös esiin tietoja henkilön sosiaalisesta ja etnisestä taustasta sekä terveydentilasta, 
mutta näitä ei erikseen kysytä. Allekirjoitetut suostumukset sisältävät henkilön nimi- ja yhteys-
tiedot sekä tiedon sosiaalisesta viiteryhmästä tai ammattiroolista, (onko henkilöä haastateltu 
esimerkiksi asiakkaan vai ammattilaisen roolissa). Kyselyssä kysytään tietoa henkilön sosiaali-
sesta viiteryhmästä tai ammattiroolista.   
 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään tutkimukseen osallistumisen suostumuslomakkeella, havainnoimalla, 
haastattelemalla ja sote-keskuksen suunnitteluun liittyviä neuvotteluja videolle nauhoittamalla 
sekä kyselyillä. 
 

9. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Yleistä etua koskeva tieteellinen tutkimus. 
 

10. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä 
tietosuojalaki 4 §:  
 

☐ Tutkittavan suostumus 

 Miten suostumuksen voi peruuttaa:  

☐ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 

Säädökset: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
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☒ Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö 

☒   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 

☐   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi 

☐ Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 

 Mikä oikeutettu etu on kyseessä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla 
tätä. 

☐ Muu, mikä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

11. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostie-
dot) 

☐ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja 

☒ Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja: 

☒  Rotu tai etninen alkuperä 

☒  Poliittiset mielipiteet 

☒  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 

☒  Ammattiliiton jäsenyys 

☐  Geneettiset tiedot 

☐  Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 

☒  Terveystiedot 

☒  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 

 
Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja: 

☐ Ei 

☒ Kyllä 

 
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  

☐ Rekisteröidyn suostumus 

☐ Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi; 

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

☐ Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten 

 

12. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

☒Henkilötietoja siirretään tai luovutetaan säännönmukaisesti tutkimusryhmän ulkopuolelle. 

Mitä tietoja luovutetaan, mihin niitä luovutetaan ja mihin luovuttaminen perustuu: Aineiston lit-
terointi ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta, jonka kanssa tehdään salassapitoon vel-
voittava tietojenkäsittelysopimus. 
 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet 
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      Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:  

☐ Lukitussa tilassa 

☒ Lukitussa kaapissa 

☒ Muuten, miten: Jos suostumuslomakkeita joudutaan keräämään joiltain osallistujilta käsinkir-

joitettuna, lomakkeiden tiedot siirretään välittömästi sähköiseen tietojärjestelmään. 
  
Digitaalisen aineiston suojaaminen (Kaikki aineisto tallennetaan ja säilytetään tutkimuksen ai-
kana yliopiston suojatussa projektikansiossa, S-verkkoasemalla, johon pääsee vain yliopiston 
käyttäjätunnuksilla ja suojatulla VPN-yhteydellä):  

 ☒ käyttäjätunnus 

 ☒ salasana 

 ☒ kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA) 

 ☐ pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet) 

 ☐ käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)   

 ☐ kulunvalvonta 

 ☐ muu, mikä:  

 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa  

☒ Aineisto on pseudonymisoitu 

☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttä-

miselle): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 
Tietojen suojaus tietojen siirroissa:  

☒ tiedonsiirron salaus (kuvaile miten): Aineisto siirretään välittömästi muistitikuilta tai -korteilta 

tai muista väliaikaisista tallennuspaikoista suojattuun projektikansioon. Väliaikaiset säilytys/tal-
lennusvälineet säilytetään lukitussa tilassa tutkijan työhuoneessa yliopistolla tai kotona. 

☒ tiedoston salaus (kuvaile miten): Väliaikaiset tallennuspaikat on suojattu salasanoin. 

☐ muu, mikä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

☐ Tutkimusrekisteri hävitetään 

☒ Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja  

☐ Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin 

 
Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siirretään Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan 
Tietoarkistoon (www.fsd.tuni.fi), joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Tietoarkisto arvioi ai-
neiston arkistoitavuuden, tutkijan tekemän anonymisoinnin ja tekee tarvittaessa lisää poistoja ja 
muokkaa aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja jatkokäyttöön soveltuvaksi. 
 

15. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu: 

http://www.fsd.tuni.fi/
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- 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. Lisäksi 
henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. 

 
- Oikeus tietojen poistamiseen 

o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan pois-
tettua 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 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 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 käsit-
telyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on 
lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuoja-
keinoja. 

 
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.  
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