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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, Suomen kirjainstituutin säätiö 

Osoite 

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi Marttilankatu 12,38200 Sastamala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puhelin: 010 3212 950 
sähköposti: info@pukstaavi.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Marja Hänninen-Tolvi 
Osoite 

Marttilankatu 12, 38200, Sastamala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puhelinnumero: 050 313 1414 

Sähköposti: marja.hanninen-tolvi@pukstaavi.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Lukukokemukset talteen 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin tehtäväkenttään kuuluu ylläpitää ja vahvistaa suuren yleisön 
ymmärrystä kirjan ja kirjallisuuden ilmentämästä kulttuuriperinnöstä, kulttuurihistoriasta ja 
yhteiskunnallisesta merkityksestä. Lukukokemusten keruualusta, eli rekisterin tavoitteena on kerätä 
aineetonta kulttuuriperintöä suomalaisten lukukokemuksista. Kerätty aineisto kerätään Pukstaavin 
tutkimusarkistoon, josta se on tutkijoiden ja yleisön tarkasteltavissa. Pukstaavi hyödyntää kerättyä 
aineistoa toiminnassaan. Toimintaan kuuluu museon näyttelyt, tiedotustoiminta, julkaisut ja muut 
museosisällöt verkossa ja museossa. 

Kerätty aineisto tullaan säilyttämään pitkäaikaisesti museon tutkimusarkistossa ja käytössä. Säilytys 
ja käyttö tulee jatkumaan Pukstaavin toiminnan ajan. Aineiston sijoituspaikka ja säilytysratkaisu 
voivat muuttua museohallinnollisista syistä. Aineisto voidaan myös tarvittaessa siirtää toiseen 
arkistoon tai poistaa museon kokoelmista tarpeen vaatiessa.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin kootaan kyselyyn vastanneilta seuraavat tiedot: 

- Ikä. 

- Sukupuoli.  

- Lukemiseen liittyvän kokemuksen kuvaus ja täydentävät lisätiedot, kuten tapahtuma-ajankohta. 

-  Lukukokemukseen liittyvän kirjan tai muun aineiston yleistiedot, kuten kirjan ja kirjailijan nimi. 

- Palaute kyselystä, kuten esimerkiksi kysymyksen korjausehdotukset ja kiitokset. 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot kerätään ainoastaan "lukukokemus.fi"-verkkosivustolla sijaitsevan kyselylomakkeen avulla. 
Kerätyt tiedot ovat vastanneiden henkilöiden itse antamia ja ne kerätään henkilöiden omalla 
suostumuksella. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa tutkimustarkoitukseen tutkijoille tai tutkimusryhmille. Rekisteriin 
koottu aineisto ja otteita aineistosta on yleisön käytettävissä Pukstaavin toiminnan ja 
julkaisualustojen välityksellä. Toimintaan ja julkaisualustoihin sisältyy sähköiset julkaisualustat ja 
viestintävälineet, museon näyttelyt, julkaisut, tapahtumat ja tilaisuudet.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle säilytykseen. Rekisteriin 
kerätyn aineiston osia on kuitenkin nähtävissä esimerkiksi Pukstaavin julkaisuissa sähköisten 
julkaisualustojen kautta myös Euroopan unionin alueen ulkopuolella. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Aineisto on lukitussa palvelinhuoneessa palvelimella ja arkistotilassa Pukstaavin ja verkkoalustan 
palveluntarjoajan tiloissa. 
Palvelin on alto.cloudcare.fi virtuaalipalvelin, joka on suomalaisen Upcloud pilvipalveluntarjoajan, 
https://www.upcloud.com/fi/ Frankfurtin palvelinsalissa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Kerätty arkistoaineisto on salasanalla suojatun ja säännöllisesti valvotun palvelinverkon kiintolevyllä. 
Keruualustan palvelin on salasanalla ja suojatulla yhteydellä valvotussa palvelintilassa, jota 
säännöllisesti tarkkaillaan ja päivitetään. 
Palvelin on suojattu palomuurilla ja sinne saa ainoastaan salattuja SSH-yhteyksiä. 
Palvelimen ylläpidosta, varmuuskopioinnista ja valvonnasta vastaa Netland Oy. 
 
Aineiston käyttöön kuuluvat salasanat ja ohjeet jaetaan Pukstaavin sisäisesti tietoturvaohjeistuksia 
noudattaen. Aineisto ja sen käyttöön kuuluvat salasanat annetaan Pukstaavin sisällä pyynnöstä 
eteenpäin vastaavan esimiehen päätöksen mukaan. 

 


