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1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto 

Tutkimuksen nimi: Painettua vai digitaalista? Käyttöliittymän merkitys sanomalehtien lukemisen 
tavoissa ja lukemisvalinnoissa 
 

☒Kertatutkimus  

☐Seurantatutkimus 

 
Tutkimuksen kestoaika: 2021–2022  

Henkilötietojen käsittelyaika: Kunnes hankkeen julkaisusuunnitelmaan merkityt julkaisut 
on julkaistu ja vuosi viimeisen julkaisun jälkeen. 

2. Rekisterinpitäjä 

Tampereen korkeakoulusäätiö sr 
33014 Tampereen yliopisto 
Kalevantie 4, 33100 Tampere 
Y-tunnus 2844561-8 
 

3. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa 

Heikki Heikkilä 
33014 Tampereen yliopisto  
p. +358 50 349 8266  
heikki.heikkila@tuni.fi  

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot  

Tampereen yliopiston tietosuojavastaava dpo@tuni.fi  
 

5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  

 Heikki Heikkilä (heikki.heikkila@tuni.fi), Heikki Hellman (heikki.hellman@tuni.fi) Liisa Ovaska 
 (liisa.ovaska@tuni.fi) 

 

6. Tutkimuksen suorittajat 

Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston ITC-tiedekunnan Viestintätieteiden yksikön CO-
MET-tutkimuskeskuksessa. Tutkimuksen suorittaa tutkimuksesta vastaava ryhmä (kohta 5) 
sekä hankkeeseen mahdollisesti myöhemmin palkattavat tutkijat, jotka kaikki sitoutuvat tieto-
suojaperiaatteisiin ja jotka perehdytetään hankkeen tietosuojakysymyksiin ennen kuin alkavat 
käsitellä henkilötietoja hankkeessa. Muut mahdolliset aineistoa käsittelevät henkilöt ovat sano-
malehti Karjalaisen ja Hämeen Sanomien toimitusten johto.  

7. Tutkimusrekisterin tietosisältö 

mailto:dpo@tuni.fi
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Tutkimuksessa käsiteltäviä henkilötietoja ovat yksilön työtehtävät, ikä ja sukupuoli sekä henki-
lökohtaiset näkemykset ja kokemukset tutkimuksen aiheeseen liittyvissä asioissa. 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Henkilötiedot perustuvat tutkittavien omaan ilmoitukseen. 

9. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Kyselytutkimuksessa kerätään tie-
toa ja kokemuksia journalistisen median verkkoanalytiikasta. Kyselytutkimuksen vastaajat ovat 
toimittajia. Heidän ilmaisemansa näkemykset ja asiat tuottavat tutkimuksen kysymyksenaset-
teluun liittyvää tietoa. 

10. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

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

☐ Tutkittavan suostumus  

☐ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 

Säädökset: 

☒ 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:  

☐ Muu, mikä:  

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

☒ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja 

 
Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja: 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

 

12. Jos kyseessä on yhteistyöhanke: Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuo-
let ja vastuunjako  

Kuvaa tässä osapuolten välinen vastuunjako tiiviisti. Mitä kukakin tekee ja mitä henkilötietoja 
kukakin käsittelee tutkimuksensa yhteydessä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla 
tätä. 
 
Kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt (mukaan lukien tietosuoja-asetuksen III luvussa tar-
koitetut rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt) toimitetaan alla olevalle yhteys-
henkilölle (lisää myös yhteystiedot): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
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Yhteyshenkilö välittää pyynnön tarvittaessa myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville orga-
nisaatioille. Mikäli käsittelytoimet ovat selvästi jaettavissa organisaatioiden kesken, ilmoita kun-
kin organisaation yhteyshenkilö ja yhteystiedot.  

13. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

Tutkimushankkeen päättymisen jälkeen (v. 2022) ja tutkimustulosten julkaisun jälkeen pääte-
tään, arkistoidaanko tutkimusaineistoja Tampereen yliopiston Tietoarkistoon, joka toimii henki-
lötietojen käsittelijänä. Tietoarkisto arvioi aineiston arkistoitavuuden. 

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 

☐ Kyllä 

 
15. Automatisoitu päätöksenteko 
Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

15. Rekisterin suojauksen periaatteet 

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: 

 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

Suoria henkilötunnisteita (nimi, osoite jne.) ei kerätä. 

 
Tietojen suojaus tietojen siirroissa: 
Tiedostot siirretään tutkimusryhmän kesken Tampereen yliopiston Tuni Groups -palvelun kautta.  
 

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

Tutkimushankkeen päätyttyä (v. 2022) harkitaan, arkistoidaanko kyselyvastaukset Tampereen 
yliopiston Tietoarkistoon tutkimus- ja opetuskäyttöä varten vai ei. Muutoin hankkeen päätyttyä 
aineisto hävitetään.  

17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu: 
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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.  
 

mailto:tietosuoja@om.fi
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