
     TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
26.1.2017 

 
 
1a 
Tutkimus- 
rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

HSL Helsingin seudun liiikenne 
Osoite 

Opastinsilta 6 a, PL 100, 00077 HSL 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

09 4766 444, hsl@hsl.fi 
1b 
Yhteistyö- 
hankkeena 
tehtävän tut- 
kimuksen 
osapuolet ja 
vastuunjako 
 

HSL: Tutkimuksen suunnittelu ja ohjaus sekä tutkimusaineistojen analysointi ja raportointi. 
HSL vastaa yksilöintitietojen hävittämisestä. 
 
Kantar TNS Oy: Internet-kyselyn, postitettavan materiaalin ja tutkimustietokannan toteutus. 
 
Tikkurilan kopiopalvelu Oy: Paperilomakkeiden taittaminen, painaminen, postittaminen ja 
tallentaminen. 

1c 
Tutkimuksen  
vastuullinen 
johtaja tai 
siitä vastaava  
ryhmä 
 

Sini Puntanen 
Osaston johtaja 
Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osasto, HSL 
 

1d 
Tutkimuksen  
suorittajat 
 

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja 

Marko Vihervuori, Pekka Räty, Sampo Kantele ja Mette Granberg (HSL), Jaakko Hyry ja Marko 
Kanninen (Kantar TNS) 

2 
Yhteyshenki-  
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Pekka Räty 
Osoite 

PL 100, 00077 HSL 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 738 6559, pekka.raty@hsl.fi 
3 
Tutkimus- 
rekisteri 

Rekisterin nimi 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometri 2017 (MAL-barometri) 
 kertatutkimus  seurantatutkimus 

Tutkimuksen kesto 

Tutkimusaineiston keruu 27.1. - 27.2.2017, analysointi ja raportointi 28.2. - 28.3.2017 
4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn  
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

MAL-barometrilla selvitetään Helsingin seudun asukkaiden näkemyksiä maankäytöstä (M), 
asumisesta (A) ja liikenteestä (L) MAL 2019 -suunnitelmaa varten. Henkilötietoja käytetään otanta-
asetelman mukaisen otoksen muodostamiseen ja kyselyn kohdistamiseen otokseen valituille 
henkilöille. 
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5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Väestötietojärjestelmästä otosaineistoon poimitut tiedot: 
 
Henkilötiedot: sukunimi ja etunimet, vakinainen osoite (lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka), 
kotikunta, äidinkieli, sukupuoli ja syntymäaika. 
Rakennustiedot: suinpaikan tunnus, rakennuksen sijaintikoordinaatit, rakennuksen käyttötarkoitus, 
huoneiston asukkaiden lukumäärä, alle 7-vuotiaiden asukkaiden määrä huoneistossa, 7 - 17-
vuotiaiden asukkaiden lukumäärä huoneistossa. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 
 
 

Tausta- ja mielipidetietojen kysyminen perustuu henkilön suostumukseen. 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset  
luovutukset 
 
 
 

- 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

- 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 Tiedot ovat salassapidettäviä. 
Manuaalinen aineisto:       
ATK:lla käsiteltävät tiedot: 

 käyttäjätunnus  salasana  käytön rekisteröinti  kulun valvonta 
 muu, mikä:       
 Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 

       Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle  

 Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska           
 
 
 

10 
Tutkimusai- 
neiston hävit-  
täminen tai 
arkistointi 

 Tutkimusrekisteri hävitetään. 
 Tutkimusrekisteri arkistoidaan  ilman tunnistetietoja  tunnistetiedoin 

Mihin: HSL, Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osasto 

 


