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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.



Tietoa haastattelun käytöstä  

 

Haastattelu tehdään osana Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen 

haastattelututkimuksen kurssia. Haastattelu käsittelee (18-25 vuotiaiden) nuorten median 

käyttöä ja mediakokemuksia Pohjois-Karjalassa.   

 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavana voit milloin vain keskeyttää 

osallistumisen tutkimukseen tai kieltäytyä vastaamasta esitettyyn kysymykseen. 

Haastattelu kestää noin 60 minuuttia. Haastattelut tehdään pareittain, niin että toinen opiskelija 

haastattelee ja toinen opiskelija tekee havaintoja haastattelutilanteesta. Haastattelu äänitetään ja 

haastattelun jälkeen haastattelija kirjoittaa haastattelun tekstiksi ja hävittää äänitteen. Tekstistä 

poistetaan tai muutetaan peitenimiksi haastateltavien ja haastattelussa esille tulevien muiden 

henkilöiden nimet. Tarvittaessa muutetaan tai poistetaan myös paikkatietoja ja muita erisnimiä 

(esimerkiksi työ- ja asuinpaikkojen nimet), jotta aineistoon sisältyvien henkilöiden 

tunnistaminen ei ole enää mahdollista. 

 

Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan kurssin harjoitustöissä siten, että tutkittavia tai 

muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. Tutkimusjulkaisuihin 

voidaan sisällyttää suoria otteita haastatteluista. Niiden yhteydessä voidaan mainita 

haastateltavan sukupuoli ja ikä. 

 

Kurssin päätyttyä äänitteistä tehdyt tekstitiedostot luovutetaan pysyvästi säilytettäväksi 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempään tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön. 

Arkistointivaiheessa tekstitiedostoista tarvittaessa poistetaan ja muokataan lisää tunnisteita 

arkistoinnin yhteydessä. 

 

Yhteystiedot 
 
Opiskelijan nimi/Yhteystiedot 
 
 
Kurssin opettaja 
Marta Choroszewicz, [[yhteystiedot poistettu]] 
Yliopistonlehtori  
Yhteiskuntatieteiden laitos 
Itä-Suomen yliopisto 
 

 



Tietosuojailmoitus (EU:n tietosuoja-asetus) 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot  

Itä-Suomen yliopisto 

Yhteyshenkilö: Marta Choroszewicz, [[yhteystiedot poistettu]] 
Yhteiskuntatieteiden laitos 

Tietosuojavastaava: Helena Eronen, [[yhteystiedot poistettu]] 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen haastattelututkimuksen kurssin  

toteuttamiseen nuorten mediamaisemaa käsittelevän haastatteluaineiston keruu. Käsittelyn 

oikeusperuste on haastateltavan suostumus. 

Vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät 

Haastattelukurssin opiskelijat toteuttavat haastattelut noudattaen kurssin opettajan ohjeita 

henkilötietojen käsittelyssä. Kurssin päätyttyä haastatteluista tehty tekstiaineisto arkistoidaan 

Tietoarkistoon jatkokäyttöön luovutettavaksi (http://www.tietoarkisto.fi). 

Henkilötietojen säilytysaika ja siirrot 

Äänitallenteet hävitetään sitä mukaa, kun haastattelut on saatu kirjattua tekstimuotoon. 

Henkilötiedot poistetaan tekstitiedostoiksi muunnetusta aineistosta kurssin kuluessa. 

Henkilötietoja ei enää käsitellä, kun kurssi on päättynyt 12.12.2019. 

Henkilötietoja ei siirretä EU-Eta –alueen ulkopuolelle. 

Tietojen antamisen muut vaikutukset 

Haastateltujen henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Henkilötietojen antamiseen ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta. Haastatteluun 

osallistuminen ja tietojen luovutus haastattelun aikana on täysin vapaaehtoista. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Henkilötietojesi käsittelyn ajan haastateltavalle kuuluvat seuraavat oikeudet:  

• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuoja.fi) 

• Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihin) 

• Oikeus tietojen oikaisemiseen 

• Oikeus tietojen poistamiseen 

• Oikeus käsittelyn rajoittamisen 

• Oikeus peruuttaa haastattelusuostumus 

 

 

 

 


