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Tietoa henkilötietojen käsittelystä Helsinkiläiset nuoret aikuiset ja 
uskonnollisuuden muutos -tutkimuksessa 
 

Helsinkiläiset nuoret aikuiset ja uskonnollisuuden muutos -tutkimuksessa (työnimi) 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 yhteyshenkilö, rekisterinpitäjä ja vastuullinen tutkija 
 

Tiina Parkkinen 
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma 

Helsingin yliopisto 
PL 59 (Unioninkatu 38, 00014 Helsingin yliopisto) 
tiina.m.parkkinen@helsinki.fi 

 
2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Tutkimus on väitöskirjahanke, jossa tarkastellaan nuorten helsinkiläisten aikuisten näkemyksiä 
muun muassa uskonnosta, uskonnottomuudesta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä osana 
suomalaisen uskontosuhteen muutosta. Tutkimuksen päätuotos on väitöskirja, jonka lisäksi 
aineistoa käytetään myös muihin väitöshankkeeseen sisältyviin tutkimustuotoksiin, kuten 
tieteellisiin artikkeleihin. 
 

3. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
 

Tutkimuksesta kiinnostuneet täyttävät ennen haastatteluja esitietokyselyn, jossa ilmenee 
vastaajan etunimi, sähköposti, syntymävuosi, sukupuoli, koulutusaste, pääasiallinen toiminta, 
asumisaika Helsingissä, postinumeroalue sekä mahdollinen jäsenyys uskonnollisessa 
yhdyskunnassa/yhteisössä ja/tai uskonnottomassa yhdistyksessä. Kysely toteutetaan 
sensitiivisen aineiston keräämiseen tarkoitetulla RedCAP-työkalulla: https://www.project-
redcap.org/. 

 
Osa kyselyn vastaajista kutsutaan haastatteluun. Niiden vastaajien tiedot, joita on päätetty olla 
kutsumatta haastatteluun, poistetaan heti päätöksen jälkeen. Haastattelukutsuja lähetetään 
vaiheittain useiden kuukausien aikana. Joidenkin vastaajien tietoja säilytetään 
aineistonkeruuvaiheen ajan mahdollisten myöhempien haastattelukutsujen vuoksi. 

mailto:tiina.m.parkkinen@helsinki.fi
https://www.project-redcap.org/
https://www.project-redcap.org/
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Viimeistään haastatteluvaiheen päätteeksi kaikkien haastattelemattomien tiedot hävitetään. 
Haastateltujen kyselyvastauksia säilytetään pseudonymisoituina ja karkeistettuina tutkimuksen 
ajan yliopiston tietojärjestelmässä. Vastauksia hyödynnetään haastatteluaineiston analyysissä 
ja tutkimustuotoksissa. 
 
Tutkimuksen pääaineisto kerätään haastatteluissa, jotka äänitetään sekä litteroidaan 
tekstimuotoon. Äänitteet siirretään mahdollisimman pian haastattelun jälkeen Helsingin 
yliopiston salasanasuojattuun tietojärjestelmään jossa niitä säilytetään tutkimuksen ajan. 
Tutkimuksen päätyttyä äänitteet hävitetään. Äänitteet kirjoitetaan tekstimuotoon. 
Tekstitiedostoja säilytetään em. yliopiston tietojärjestelmässä tutkimuksen ajan. Tutkimuksen 
päätyttyä litteraatit arkistoidaan ja hävitetään yliopiston tietojärjestelmästä. Arkistoinnista 
lisää kohdassa 12. Haastattelut pseudonymisoidaan ja karkeistetaan litterointiprosessin 
yhteydessä. Haastatteluissa kerättävät tiedot liittyvät näkemyksiin uskonnosta, 
uskonnottomuudesta ja eräistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. 
 
Osa haastatteluista saatetaan toteuttaa videovälitteisesti. Mahdollisista videovälitteisistä 
haastatteluista tallennetaan video-ohjelman tallennustoimintoa käyttäen sekä ääni että kuva. 
Haastattelun päätteeksi videotallenne hävitetään. Äänitallenne ja siitä tehtävä litteraatti 
käsitellään kuten yllä.   
 
Tutkimushankkeessa ja siihen liittyvissä tuotoksissa hyödynnetään väitöskirjan tekijän vuonna 
2018 pro gradu –tutkielmaa varten keräämien haastattelujen litteraatteja. Myös tätä aineistoa 
säilytetään Helsingin yliopiston tietojärjestelmässä tutkimuksen ajan. Aineisto on arkistoitu 
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempään tutkimuskäyttöön. 

 
Ainoastaan tutkimuksen tekijällä on pääsy henkilötietoihin. 

 

4. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
 
        Henkilötiedot saadaan haastateltavilta itseltään esitietokyselyn ja haastattelujen perusteella.  
 

5. Arkaluonteiset henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä 
henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja): 
 
Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 
Poliittiset mielipiteet 
 
Arkaluontoisten tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan j 
alakohtaan (käsittely on tarpeen tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten) sekä tietosuojalain 6 
§:n 1 momentin 7 kohtaan (tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tieteellistä 
tutkimusta varten tehtävään tietojen käsittelyyn). 

 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisella perusteella:  yleistä etua koskeva tehtävä, tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai 
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tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta) sekä tutkittavan suostumus. 
 

Koska henkilötietojen käsittely perustuu tutkittavan suostumukseen, tutkittavalla on koska 
tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

7. Tietojen vastaanottajat 
 

Tietoja ei siirretä tutkimuksen aikana Helsingin yliopiston ulkopuolelle.  
 

8. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

9. Automatisoitu päätöksenteko 
 

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin. 
 

10.  Henkilötietojen suojaus 
 

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että 
ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja. 

 
Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä 
kaksivaiheisella tunnistautumisella. 
 
Haastatteluissa syntyvä manuaalinen (paperimuodossa tai muuten aineellisessa muodossa) 
aineisto tuhotaan välittömästi haastattelutilanteen jälkeen. Muuta manuaalista aineistoa 
säilytetään niin, ettei siihen ole pääsyä muilla kuin tutkijalla.  
 
Suorien tunnistetietojen käsittely:  
 
Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa ja säilytetään erillään analysoitavasta 
tutkimusaineistosta.   
 

11.  Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa 
 

Henkilötietojen käsittely jatkuu tutkimushankkeen tekemisen ajan.  
 

12.  Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

Tutkimuksen päätyttyä haastattelujen litteraatit ja haastateltujen kyselyvastauksista saadut 
karkeistetut taustatiedot arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää 
tutkimus- ja opetuskäyttöä varten. Tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen 
palveluinfrastruktuuri: https://www.fsd.tuni.fi/fi/. Aineistosta poistetaan tunnistetietoja 
ennen sen toimittamista Tietoarkistoon. Arkistointivaiheessa Tietoarkisto poistaa tarvittaessa 
aineistosta vielä lisää tunnistetietoja.  

https://www.fsd.tuni.fi/fi/
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Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten 
tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti ilman suoria tunnistetietoja. Aineistoa saatetaan 
käyttää myös tulevissa tutkimusprojekteissa, julkaisuissa sekä opetustilanteissa. Käyttöön 
saattaa liittyä myös suorien haastattelulainausten hyödyntäminen. 
 
Tutkimusaineiston säilytys perustuu tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b ja e alakohtiin. 
Ennen uutta tutkimuskäyttöä rekisterinpitäjä varmistaa, että uusi tutkimuskäyttö on 
yhteensopivaa aineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa asetuksen vaatimusten 
mukaisesti.  

 

13.  Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen 
 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 
mainittu henkilö. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  
 

 saada pääsy tietoihin 

 oikaista tietoja 

 poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

 rajoittaa tietojen käsittelyä 

 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 vastustaa tietojen käsittelyä 

 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 
 

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen 
vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 
 
Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun 
verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 
 
Oikeuksien soveltuminen 
Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä 
rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, 
poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei 
rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla). 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista 
poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien 
toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. Tarvetta 
poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.   

 
Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
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henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
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(at)om.fi 

 


