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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto
Tutkimuksen nimi: Working from Home
☒Kertatutkimus
Tutkimuksen kestoaika: 12 kk (1.10.2020-30.9.2021)
Henkilötietojen käsittelyaika: 5 vuotta, 1.10.2025 saakka
2. Rekisterinpitäjä (valitse yksi)
☒ Kyse on yhteisrekisteristä, ja rekisterinpitäjiä on useita:
 Tampereen korkeakoulusäätiö; 33014 Tampereen yliopisto; Kalevantie 4, 33100 Tampere; Y-tunnus 2844561-8
 Aalto-korkeakoulusäätiö sr
 Polytech University Milan
Edeltävien rekisterinpitäjien alaisuudessa rekisteriä pitävät yllä:
 Tampereen korkeakoulusäätiö, Rakennetun ympäristön tiedekunnan tutkimusryhmä
(Sofie Pelsmakers, Tapio Kaasalainen, Suvi Nenonen, Jenni Poutanen)
 Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Vitalija Danivska
 Polytech University Milan, Department of Architecture, Built Environment and Construction Engineering, Chiara Tagliaro
3. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Nimi Sofie Pelsmakers
Osoite Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö, PL600, 33014 Tampere
Puhelinnumero +358 50 447 8491
Sähköpostiosoite sofie.pelsmakers@tuni.fi
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
dpo@tuni.fi
5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, joka vastaa tutkimuksen toteuttamisesta.
Nimi: Sofie Pelsmakers
Osoite: Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö, PL600, 33014 Tampere
Puhelinnumero: +358 50 447 8491
Sähköpostiosoite: sofie.pelsmakers@tuni.fi
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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
6. Tutkimuksen suorittajat
ASUTUT Kestävän asuntosuunnittelun tutkimusryhmä, Tampereen yliopisto
Danivska Vitalija, Aalto-yliopisto
Chiara Tagliaro, Polytechnic University of Milan
7. Tutkimusrekisterin tietosisältö
Tutkimuksessa kerätään seuraavia mahdollisesti tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja:
työpaikka, rooli työpaikassa, aloitusvuosi kyseisessä organisaatiossa, sukupuoli, ikä, yksinasuja vai asuu kumppanin kanssa. Tutkimuksessa ei kerätä suoria tunnistetietoja ja jos tällaisia
ilmenee vapaamuotoisissa tekstikentissä, ne poistetaan rekisteristä välittömästi analyysivaiheen alussa.
8. Henkilötietojen tietolähteet
Verkkopohjainen kyselylomake, jonka vastaajat täyttävät henkilökohtaisesti ja vapaaehtoisesti.
9. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kohdassa 1 luetellut organisaatiot toimivat tässä tutkimuksessa yhteisrekisterinpitäjinä, eli ne
määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Covid-19 pandemia on vaikuttanut työnteon tapoihin ja tilojen käyttöön, niin töissä kuin kotona. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on kuinka kotona työskentely on vaikuttanut työntekijöiden koettuun tuottavuuteen ja organisaatioiden toimintaan. Suoraan henkilöön liitettävää tietoa ei kerätä. Kysely on suunnattu sekä yliopistoissa
että yrityksissä työskenteleville.
Yrityksille jaetaan kyselylomakkeesta kullekin yritykselle kohdennettu linkki, joka mahdollistaa
sen, että tutkijat voivat tarjota yrityksille heidän organisaatiotaan koskevaa yleistä tutkimustietoa, sekä mahdollistaa aineiston yritysalakohtaisen vertailun ja erottelun liittyen työskentelyyn
kotona. Tutkimusryhmä varmistaa, ettei yksilöön kohdistuvaa välillisesti tunnistettavaa tietoa
jaeta yrityksille siten, että yksittäisen vastaajan tunnistaminen olisi mahdollista. Tämän saavuttamiseksi yrityskohtaisia tuloksia ei luovuteta yrityksille, jossa vastaajia on alle 10. Kaikki raportointi toteutetaan anonymisoituna ja riittävän yleisellä tasolla, että yksittäisiä henkilöitä ei
voida tunnistaa.
Yliopistoissa työskenteleville kyselyn vastaajille tai erillisille yliopistoille ei tarjota erillisiä tuloksia.
Kyselyn tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, miten etätyöskentely on vaikuttanut yksilö- ja organisaatiotasoiseen työskentelyyn ja kuinka asuintilojen tulisi muuntautua vastaamaan ihmisten
muuttuvia tarpeita. Vastaavat kyselyt ovat auki Italiassa ja mahdollisesti muissa maissa, tavoitteena on verrata tuloksia maiden kesken.
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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
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
Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.
Tutkimuksessa ei käsitellä rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja.
12. Jos kyseessä on yhteistyöhanke: Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
Kuvaa tässä osapuolten välinen vastuunjako tiiviisti. Mitä kukakin tekee ja mitä henkilötietoja
kukakin käsittelee tutkimuksensa yhteydessä: Tampereen yliopisto, Aalto yliopisto ja Polytechnic University of Milan jakavat datan keräämisen ja hallinnan ja turvallisen säilytyksen projektin
keston ajan. Kaikki kerätty data tullaan tallentamaan salasanasuojatuille tietokoneille, eikä dataa
jaeta kolmansien osapuolien kanssa. Hankkeen osapuolilla on yhteinen vastuu.
Kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt (mukaan lukien tietosuoja-asetuksen III luvussa tarkoitetut rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt) toimitetaan alla olevalle yhteyshenkilölle: Sofie Pelsmakers (yhteystiedot kohdassa 3). Yhteyshenkilö välittää pyynnön tarvittaessa myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville organisaatioille.
13. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.
14. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle.
15. Automatisoitu päätöksenteko
Automatisoitua päätöksentekoa ei suoriteta.
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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
16. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:
☒ Lukitussa tilassa
☒ Lukitussa kaapissa
Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):
☒ käyttäjätunnus
☒ salasana
Suorien tunnistetietojen käsittely:
☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
Tietojen suojaus tietojen siirroissa:
☒ tiedonsiirron salaus:
Digitaalisia tietoja siirretään ainoastaan salattua tiedonsiirtoa käyttävien verkkopalveluiden
kautta. Jos tietoja joudutaan siirtämään fyysisten työkalujen (kuten usb-tikun) välityksellä, tiedostot salataan ja suojataan salasanalla.
17. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Aineisto säilytetään kohdassa 3 ilmoitetun henkilön tietokoneella kunnes kaikki tutkimuksen
aikana aloitetut, aineistoa hyödyntävät tieteelliset julkaisut on julkaistu kohdassa 1 kuvatusti.
Tämän jälkeen tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja.
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.
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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14
-

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 noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.

