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1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto
Tutkimuksen nimi: Raiteet kaupunkiseudun kehittämisen suuntaviivoina (kierros 1)
Tutkimuksen kestoaika: Kyselylomake on auki vastaajille aikavälillä 31.05.-31.07.2022. Kyselyn
tuloksia tullaan hyödyntämään osana Kaupunkiseuduille elinvoimaa -teemaverkostohanketta
(2021–2023).
Henkilötietojen käsittelyaika: Kyselyvastaukset edellyttävät henkilötietojen säilyttämistä tutkimuksen ajan. Tulokset anonymisoidaan tutkimushankkeen kysely- ja työpajavaiheiden päätyttyä loppuvuodesta 2023. Anonymisoitu aineisto voidaan arkistoida Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD, https://www.fsd.tuni.fi/fi/).
Rekisterinpitäjänä on:
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
33014 Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere
Y-tunnus 2844561-8
2. Tutkimuksen vastuullinen johtaja ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ilari Karppi, yliopistonlehtori, kunta- ja aluejohtaminen, Johtamisen ja talouden tiedekunta (hallintotieteet)
ilari.karppi@tuni.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
dpo@tuni.fi
4. Tutkimuksen suorittajat
HT Ilari Karppi, yliopistonlehtori, ilari.karppi@tuni.fi
HM Iina Sankala, tutkija, iina.sankala@tuni.fi
HM Henri Helve, tutkija, henri.helve@tuni.fi
5. Tutkimusrekisterin tietosisältö
Kyselyn vastaukset sekä vastaajien tausta- ja yhteystiedot (ikä, sukupuoli, tehtävänimike, sähköpostiosoite).
6. Henkilötietojen tietolähteet
Kyselyn henkilötiedot saadaan henkilöiltä itseltään ja kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.
Kyselyä levitetään yhteistyössä MAL-verkoston, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän
sekä Tampereen kauppakamarin kanssa. Yhteistyökumppaneilla ei ole pääsyä raakadataan.
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7. Henkilötietojen käsittely
Kysely on osa työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa Kaupunkiseuduille elinvoimaa -teemaverkostohanketta (https://mal-verkosto.fi/kaupunkiseuduille-elinvoimaa-teemaverkosto/ ), jossa
edistetään MAL-suunnittelun elinvoimanäkökulmaa, elinvoimapotentiaalin tunnistamista sekä
hyödyntämistä. Teemaverkoston hankkeiden kautta kehitetään toimintatapoja, joilla kaupunkiseutusuunnittelu kytketään entistä vahvemmin elinvoiman kehittämiseen. Teemaverkostotyötä
koordinoi MAL-verkosto ja hallinnoijana toimii Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.
Tampereen yliopisto on yksi teemaverkoston hankkeiden osatoteuttaja. Yliopiston vetämässä
kokonaisuudessa tutkitaan elinvoimaisten kaupunkiseutujen kehittämistä ja uusiutumisen dynamiikkaa kahden työpaketin kautta. Raiteet kaupunkiseudun kehittämisen suuntaviivoina
(4/2022–6/2023) -työpaketissa toteutetaan delfoi-menetelmään perustuva kysely, jolla kartoitetaan maankäytön, liikenteen ja elinkeinojen kehittämisen asiantuntijoiden näkemyksiä raideliikenteestä: mikä on raiteiden merkitys kaupunkiseudun kehitykselle, millaista maankäyttöä se
synnyttää, mitkä ovat sen potentiaalit tai esiin nousevat haasteet seudullisesti strategisten tavoitteiden, kuten esim. kestävyysmurroksen saavuttamisessa?
Työpaketin kolmivaiheisessa tutkimuksessa on kaksi kyselykierrosta sekä tuloksia kokoava
työpajavaihe. Ensimmäinen kyselykierros toteutetaan loppukeväästä/alkukesästä 2022, seuraavat vaiheet syksyllä 2022.
Kysely suunnataan valikoidulle joukolle liikenteen ja elinkeinojen kehittämiskysymysten parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus.
Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. Henkilötietoja ei luovuteta hankkeen
ulkopuolisille eikä siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
8. 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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-

Vastustamisoikeus
o Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa
perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

-

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.

