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Tietoa henkilötietojen käsittelystä Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen 
tarpeisiin vastaamassa (GERIT) -tutkimuksessa haastatteluaineistojen osalta 
 

Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT) -tutkimuksessa käytetään 
aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä 
siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa 
kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on. 
 
Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään 
negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. 

1. Tutkimuksen nimi 

Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT)    

2. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

Yhteisrekisterinpitäjyys seuraavien yliopistojen kesken:  
 
Helsingin yliopisto 
Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 
 
Itä-Suomen yliopisto 
Osoite: Yliopistonranta 1, 70210 Kuopio 
 
Lapin yliopisto 
Osoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi 

3. Tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 

Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta; Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos; Lapin 
yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Hankkeen osapuolet vastaavat yhdessä tutkimuksen 
toteutuksesta, aineiston käsittelystä ja säilytyksestä. 

4. Yhteyshenkilö sekä tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:  
Marjaana Seppänen 
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 
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PL 54 (Unioninkatu 37), 00014 Helsingin Yliopisto 
marjaana.seppanen@helsinki.fi, 0504489118 
 
Tutkimuksesta vastaa GERIT-hankkeen johtoryhmä:  
Marjaana Seppänen, Helsingin yliopisto; Ilkka Pietilä, Helsingin yliopisto; Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen 
yliopisto; Minna Zechner, Lapin yliopisto.   

5. Tutkimuksen suorittajat 

Marjaana Seppänen, Ilkka Pietilä, Minna Zechner, Elisa Tiilikainen, Riitta-Liisa Kinni, Eeva Rossi, Mia Niemi, 
Anne Korpelainen, Suvi Ruotsalainen, Jenna Hirvonen, Tiina Soukiala, Pia Skaffari 

6. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja@helsinki.fi      
Itä-Suomen yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja@uef.fi 
Lapin yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja@ulapland.fi                                                                                                                                       

7. Tutkimuksen luonne ja kestoaika   

☒ Kertatutkimus      ☐ Seurantatutkimus 
 
Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 1.3.2021- 31.12.2022 
 
Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen:  

☒ Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto hävitetään 

☒ Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto arkistoidaan  

☒ ilman tunnistetietoja 

☐ tunnistetiedoin 
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siirretään 
Tietoarkistoon, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Tietoarkisto arvioi aineiston arkistoitavuuden, 
tutkijan tekemän anonymisoinnin ja tekee tarvittaessa lisää poistoja ja muokkaa aineiston 
pitkäaikaissäilytykseen ja jatkokäyttöön soveltuvaksi.   
 
Aineisto on hankkeen päättymisen jälkeen tutkimusryhmän käytössä viiden vuoden ajan, minkä jälkeen se 
hävitetään. 

8. Mikä on henkilötietojen käsittelytarkoitus?  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan iäkkäiden vaikeita elämäntilanteita ja niiden syntyä, tuen tarpeen 
tunnistamista, gerontologiseen sosiaalityöhön ohjautumista sekä gerontologisen sosiaalityön 
työmenetelmiä. Tutkimus kohdentuu erityisen tuen tarpeessa oleviin ikääntyneisiin (SHL 1301/2014, 3§) 
ja työskentelyyn heidän kanssaan. Tutkimusaineistoa kerätään haastattelemalla ikääntyvien kanssa 
työskenteleviä sekä tuen tarpeessa olevia ikääntyneitä. Henkilötietoja tarvitaan haastattelujen 
toteuttamiseksi. Aineiston käsittelyvaiheessa poistetaan henkilötietoihin liittyvät suorat ja vahvat 
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epäsuorat tunnisteet (esim. nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero). Aineisto 
pseudonymisoidaan tutkimustulosten raportointia varten.  

9.  Millä perusteella henkilötietoja käsitellään? 

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta. Tässä tutkimuksessa 
käsittelyperuste on:  

☒ yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö, tarkemmin: 

☒   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 

☐   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi 

☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 
   mikä oikeutettu etu on kyseessä: 

☐ rekisteröidyn suostumus  

☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
   säädökset: 

 
Tutkimuksessa käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia henkilötietoja tai rikostuomioihin ja 

rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja . Niiden käsittelylle tarvittava erityisperuste on: 

☒ yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi 

☐ rekisteröidyn nimenomainen suostumus 

☐  tärkeä yleinen etu koskeva syy lainsäädännön nojalla 

☐  kansanterveyteen liittyvä yleinen etu 

10.  Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää? 

Haasteltavien rekrytointivaiheessa tutkimuksessa käytettäviä henkilötietoja ovat: nimi, osoite ja 
puhelinnumero sekä työntekijähaastateltavilla ammatti, työpaikka ja sähköposti. Rekrytointivaiheessa 
kerättyjä henkilötietoja säilytetään kaikissa tutkimuksen vaiheissa erillään varsinaisesta 
tutkimusaineistosta. Äänitetty haastatteluaineisto voi pitää sisällään haastateltavan kertomana seuraavia 
henkilö- ja/tunnistetietoja: haastateltavan ääni, nimi, ikä, sukupuoli, koulutus ammatti, asuinkunta, 
työpaikka, työkokemus, asumismuoto, elämäntilanne, koettu terveydentila ja toimeentulo sekä erilaisia 
elämänhistoriallisia tapahtumia.  

11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään? 

Henkilötietoja kerätään tutkimukseen seuraavista lähteistä: 

☒ Suoraan tutkimukseen osallistuvilta 

☒ Haastattelu 

☐ Videointi 

☒ Sähköinen kyselylomake (eLomake tai vastaava) 

☐ Postissa lähetettävä kyselylomake 

☐ Muu tapa, mikä:  

☒ Muualta kuin tutkimukseen osallistuvilta, mistä ja mitä tietoja:  
 
Ikääntyneet haastateltavat saavat kutsun osallistua tutkimukseen heidän kanssaan työskenteleviltä 
ammattilaisilta tai järjestöjen toimijoilta. Ilmaistessaan halukkuutensa osallistua tutkimukseen, ikääntynyt 
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antaa työntekijälle tai järjestötoimijalle luvan toimittaa tarvittavat henkilötiedot (nimi, osoite ja 
puhelinnumero) tutkijalle. Tämän jälkeen tutkija on yhteydessä haastateltavaan tutkimukseen 
osallistumisen ja haastatteluajankohdan sopimiseksi.   
 
Työntekijät saavat kutsun osallistua tutkimukseen esihenkilöiltään. Osallistumisen vahvistamiseksi ja 
haastatteluajankohdan sopimiseksi työntekijät ovat itse yhteydessä tutkijoihin joko sähköpostitse, 
puhelimitse tai lähettämällä postitse täytetyn ja allekirjoitetun suostumuslomakkeen.  
 
Työntekijähaastatteluiden sopimisen yhteydessä kerätään taustatiedoksi koulutus ja työkokemus 
sähköisellä lomakkeella (Microsoft Forms). Nämä taustatiedot yhdistetään haastatteluaineistoon sitä 
analysoitaessa. 
 

☒ Tutkittavalla ei ole velvollisuutta toimittaa tarvittavia henkilötietoja, osallistuminen on vapaaehtoista 

12.  Tietojen siirto/luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

Alkuperäinen ääniteaineisto, joka voi pitää sisällään henkilötietoja, luovutetaan litteroinnista vastaavalle 
yritykselle. Yrityksen kanssa tehdään tietosuoja- ja vaitiolosopimus. Muuten aineistoa ei luovuteta 
tutkimusryhmän ulkopuolelle ennen kuin se on anonymisoitu Tietoarkiston ohjeiden mukaisesti 
arkistointiin soveltuvaksi. 

13.  Tietojen siirto/luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

14.  Automatisoitu päätöksenteko 

Henkilötietoja ei käytetä osallistujia koskevaan päätöksentekoon. 

15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Tutkimuksen osalta on tehty eettinen ennakkoarviointi: 

☐ Kyllä 
Puoltavan lausunnon antanut tutkimuseettinen toimikunta:  

☒ Ei 
 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu seuraavasti: 

 ☒ käyttäjätunnuksella   ☒ salasanalla   ☐ käytön rekisteröinnillä    ☐ kulunvalvonnalla (fyysinen tila) 

 ☒ muulla tavoin, miten: kryptattuna ja kaksivaiheisen tunnistautumisen kautta 
 

Pseudonymisointi ja anonymisointi:  
Tieteellisessä tutkimuksessa on tarpeellista säilyttää tutkimusaineistot, jotta tutkimustulokset voidaan 
verifioida ja jo kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan käyttää jatkotutkimukseen ja uusiin tieteellisiin 
tutkimuksiin. Tutkimusaineistot anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan aina, kun se on mahdollista. 
Tutkimustulokset julkaistaan siinä muodossa, ettei yksittäinen henkilö ole yleisesti tunnistettavissa. 
Erityistapauksissa esim., kun haastatellaan kuvataiteilijoita heidän teoksistaan, voi olla perusteltua 
ilmaista tekijät. 
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Tässä tutkimuksessa: 

☐ Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot poistetaan 
täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia 
tietoja) 

☒    Suorat tunnistetiedot poistetaan aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin 
tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan 
yhdistää uusia tietoja/suorien tunnisteiden poistamisen jälkeen analysoitavaan aineistoon jää vain 
epäsuoria tunnisteita) 

☐ Aineisto sisältää vain epäsuoria tai pseudonyymejä tunnistetietoja 

☐    Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen 
säilyttämiselle):  

 
Suojatoimet arkaluonteisten tietojen osalta: 

☒ Tutkimussuunnitelma 

☒ Tutkimuksen vastuuhenkilö, kuka: Marjaana Seppänen, Helsingin yliopisto 

☒ Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tutkimustarkoituksiin ja toimitaan siten, että tiettyä 
henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille 

☒ Tutkimuksen osalta on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi 

16.  Tutkimukseen osallistuvan oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus: 
• saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta 
• tarkastaa itseään koskevat tiedot 
• oikaista tietojaan 
• poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä) 
• rajoittaa tietojensa käsittelyä 
• vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai oikeutettu etu 
• pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittelyperuste 

on suostumus 
• peruuttaa antamansa suostumus 
• henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus 
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi sallia automaattisen 

päätöksenteon suostumuksellaan) 
• tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen 

käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä 
 

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tutkimuksen yhteyshenkilöön tai 
tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat tutkimuksen yhteyshenkilö ja/tai 
tutkimuksen tietosuojavastaava.  
 
Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä 
rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, 
poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.  

 
Tutkimukseen osallistuvan oikeuksista poikkeaminen on tarpeen ja perusteltua, jos tutkimuksella on 
yleisen edun mukaiset tarkoitukset ja tutkimukseen osallistuvan oikeudet todennäköisesti estävät 
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tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti ja tällaiset poikkeukset ovat tarpeen näiden 
tarkoitusten täyttämiseksi. 
 

☒  Rekisteröidyn oikeuksista ei poiketa tässä tutkimuksessa 
 

 
 


