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Kuka puhuu?
Helena Eronen:

– Kesätyöt|Kiteen ev. kansanopisto, retkeilymaja |1982| ja Kiteen 
ev. lut. srk, hautausmaa |1983 – 1986|

– Pätkätöitä|Joensuun maakunta-arkisto|1988 – 1989
– Arkistosihteeri|PKSHP|1989 - 2003
– Arkistotoimen johtaja ja tietosuojavastaava|PPSHP|2003 – 2012
– Kehittämispäällikkö ja tietosuojavastaava|PSSHP|2012 – 2017
– Tietosuojavastaava|UEF|2017 –

• Lisäksi tietosuojavastaava|ISYY|2018 –

– Tietosuojavaltuutetun toimiston sidosryhmäyhteistyö: TELLU 
(terveydenhuolto), OTTO (opintoasiat) ja TUTTI (tutkimus)
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Tieteellinen tutkimus
 Perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan

– Selkeä ja johdonmukainen, josta ilmenee tutkittava ongelma, tutkimuksen 
kohde, tutkimusmenetelmä ja lähestymistapa sekä selvitys siitä miten se 
asemoituu aiheeseen liittyviin tutkimuksiin

 On sidottu tiedeyhteisöön
 On arvioitavissa vähintään tiedeyhteisön piirissä (menetelmät ja 

tulokset)
 On julkistettavissa
 On autonominen rahoittajaan nähden (rahoittaja ei rajoita 

tutkimuksen tekemistä)
 On julkinen rahoituksen ja kustannusten osalta 
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Henkilötiedot tutkimusdatassa?

 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen: Uusi tietosuojalainsäädäntö. 
2018. s. 610:
– Onko olemassa tieteelliseen tutkimukseen sisältyvää dataa, joka ei sisältäisi 

henkilötietoja?
• Elottomat kappaleet, aineet, eläimet, taivaankappaleet, sääilmiöt sisältävät usein 

tietoja havaintojen tekijöistä tai ovat muutoin liitettävissä luonnolliseen 
henkilöön

– Tietosuoja-asetusta ei sovelleta vainajiin.
– Lähtökohtaisesti tulisi tutkimuksessa huomioida tietosuoja-asetuksen soveltaminen, 

ellei ole täysin varma, että tutkimusdatassa ei ole mitään ihmisiin liittyviä tietoja.
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Henkilötiedot ja niiden käsittely
Mitkä ovat henkilötietoja?
Mitä on henkilötietojen käsittely?
Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyperusteet
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Henkilötiedot ja niiden käsittely
 Kaikki tiedot, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön niin, 

että tämä voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti
– Suorat ja epäsuorat tunnisteet
– Esim. koira on juridisesti esine – sisältääkö koira henkilötietoja?

• Kennelnimi? Rekisterinro? Sirunro?

 Kaikki toiminnot, jotka kohdistetaan henkilötietoihin, esim.
– kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, 

muokkaaminen tai muuttaminen
– haku, kysely, käyttö (huom. myös katsominen on käsittelyä)
– luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla saataville
– yhteensovittaminen tai yhdistäminen
– poistaminen tai tuhoaminen (myös pseudonymisointi ja anonymisointi ovat 

henkilötietojen käsittelyä)
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Suorat ja epäsuorat henkilötunnisteet
Esimerkkejä henkilötiedoista, EI luettelo kaikista henkilötiedoista

Suorat tunnisteet
Tietoja, jotka yksin riittävät tunnistamaan henkilön

Esim. nimi, henkilötunnus, nimen mukainen sähköpostiosoite, biometriset tunnisteet
(kasvot, ääni, sormenjäljet, silmän iiris, kämmenen muoto, perinteinen allekirjoitus)

Epäsuorat tunnisteet
Eivät yksin riitä tunnistamiseen, mutta yhdistettyinä keskenään tai muihin tietohin

mahdollistavat tunnistamisen
Esim. sukupuoli, ikä, asuinkunta, ammatti, työpaikka, koulutus, oppilaitos, tietty päivämäärä (syntymäaika, 

kuolinaika, tapahtuma-aika)

Vahvat epäsuorat tunnisteet
Tietoja, joiden avulla henkilö tunnistetaan ilman kohtuutonta vaivaa

Esim. osoite, puhelinnumero, ip-osoite, opiskelijanro, vakuutusnro, tilinro, tarkat vuosiansiot, rekisterinumero, 
harvinainen ammattinimike tai sairaus, annettu asema esim. puheenjohtajuus

Erityiset henkilötietoryhmät, rikokset ja rikostuomiot
Rotu tai etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, 

ammattiliiton jäsenyys, geneettiset/biometriset tiedot tunnistamista varten, terveyttä koskevat tiedot,
seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen sekä rikokset ja rikostuomiot

Käsittely kielletty, ellei ole tietosuoja-asetuksen mukaista erityisperustetta
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Tietosuojaperiaatteet
O

so
itu

sv
el

vo
lli

su
us

Lainmukaisuus, 
kohtuullisuus, 
läpinäkyvyys

Käyttötarkoitus-

sidonnaisuus

Tietojen minimointi

Täsmällisyys

Säilytyksen 
rajoittaminen

Eheys ja 
luottamuksellisuus

1. Noudatettava tietosuojalainsäädäntöä, käsittelyn oltava 
asianmukaista ja siitä on kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi

2. Henkilötietoja saa kerätä vain tiettyä, nimenomaista ja laillista 
tarkoitusta varten eikä niitä saa käsitellä alkuperäisen tarkoituksen 
vastaisesti. Käsittelyn tarkoitus on yksilöitävä, dokumentoitava ja 
kerrottava rekisteröidylle.

3. Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun se on käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeellista ja vain niitä henkilötietoja, jotka on määritelty 
käyttötarkoituksen kannalta välttämättömiksi.

4. Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja päivitettyjä. Epätarkat ja 
virheelliset henkilötiedot on oikaistava tai poistettava viipymättä. 

5. Henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen 
käyttötarkoitusta varten. Säilytysajat tulee  suunnitella, perustella ja 
dokumentoida.

6. Käsittelyn tulee olla luottamuksellista ja turvallista. Arvioitava riskit, 
määriteltävä tietojen suojaus.

Pystyttävä osoittamaan, että  em. periaatteita noudatetaan
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Osoitusvelvollisuus käytännössä
 Selosteet käsittelytoimista
 Informointikäytännöt 
 Käsittelyn oikeusperusteet tunnistettu
 Sisäiset ja ulkoiset toimintaohjeet
 Riskit tunnistettu ja vaikutustenarvioinnit dokumentoitu
 Tietoturvaloukkausten prosessi 
 Tietosuojavastaava nimitetty tarvittaessa
 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset kunnossa
 Henkilötietojen siirrot dokumentoitu
 Auditoinnit
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Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
 Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste eivät ole sama asia
 Käsittelyn tarkoitus:

– Henkilötiedot kerätään vain tiettyä laillista käyttötarkoitusta varten ja niitä ei saa 
käsitellä määritellyn käyttötarkoituksen vastaisesti 

• Esim. palvelussuhteen hoitaminen, asiakassuhteen ylläpito, jäsentietojen ylläpito, 
opiskelijasuhteen ylläpito, potilaan hoidon suunnittelu toteutus ja seuranta 
(potilasasiakirjat)

• Myöhempi käsittely tieteellisessä tutkimustarkoituksessa ei ole ristiriidassa alkuperäisen 
tarkoituksen kanssa, mutta aineisto otetaan uuteen käyttötarkoitukseen, kun 
perustetaan tutkimusaineisto. Jokainen tieteellinen tutkimus on oma erillinen ja toisesta 
tutkimuksesta sekä alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeava käyttötarkoitus, koska 
käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään erikseen jokaisessa tutkimuksessa.

 Käsittelyn oikeusperuste:
– Käsittelylle pitää olla laillinen käsittelyperuste ja se on määritettävä ennen 

käsittelyn aloittamista ja sitä ei voi vaihtaa, kun se on valittu. Käsittelyperuste 
vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa rekisterinpitäjään.
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Käsittelyn oikeusperusteet
 Tietosuoja-asetus, artikla 6 + tietosuojalaki 4 §:

– Suostumus
• Esim. markkinatutkimukset, opinnäytetyöt (AMK, kandidaattitutkielma)

– Sopimus
– Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 

• Jos tutkimustoiminnasta on erikseen säädetty lailla esim. THL, VTT 
– Elintärkeä etu
– Yleinen etu tai julkisen vallan käyttäminen (+ tietosuojalaki 4 §)

• Esim. tieteellinen tutkimus, opinnäytetyöt (pro gradu, väitöskirja, YAMK?)
– Oikeutettu etu

• Soveltuu tutkimuskäyttöön, mutta edellyttää ns. tasapainotestin
 Lisäksi tarvittaessa art. 9 ja 10 erityisperusteet + tietosuojalaki 6 §, 7 §, jos 

käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä tai rikostuomioita
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Suostumus vs. yleisen edun 
mukainen tieteellinen tutkimus

 Tutkimuksessa voi olla kahdenlaisia suostumuksia:
1. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn (käsittelyn oikeusperusteena)
2. Eettinen osallistumissuostumus (käsittelyn oikeusperuste  ei ole 

tutkittavan suostumus)

 Suostumus käsittelyperusteena ja tutkittava peruuttaa 
suostumuksensa – siihen mennessä kerätyt tiedot on 
poistettava, koska ei muuta käsittelyperustetta

 Yleinen etu käsittelyperusteena ja tutkittava peruuttaa 
osallistumissuostumuksensa – siihen mennessä kerättyjä 
tietoja ei tarvitse poistaa, koska käsittelyperuste on voimassa
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Suostumuksesta
 Yksilöity (yksilöi käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset), tietoinen (informoi 

ennen suostumuksen pyytämistä), vapaaehtoinen (huomioi 
rekisteröidyn asema) ja yksiselitteinen tahdonilmaisu
– Suostumuksen voi antaa ennalta määriteltyyn, nimenomaiseen ja lailliseen 

tarkoitukseen. Jos henkilötietojen käsittelyn tarkoitus muuttuu, pyydä uusi 
suostumus ennen käsittelyn aloittamista

 Osoitusvelvollisuus rekisterinpitäjällä
 Tutkimuksessa on kahdenlaisia suostumuksia

1. Suostumus/nimenomainen suostumus tutkimukseen osallistumiseen
• Käsittelyperuste joku muu kuin suostumus
• Ei tarvitse olla nimenomainen (pl. lääketieteellinen tutkimus)

2. Suostumus/nimenomainen suostumus henkilötietojen käsittelyyn 
• Suostumus on henkilötietojen käsittelyperusteena – pyydä oikeanlainen suostumus
• Nimenomainen suostumus (henkilötietojen käsittelyperusteena) tarvitaan esim. käsiteltäessä 

sensitiivisiä tietoja: Kirjallinen/sähköinen allekirjoitus, 2-vaiheinen tunnistus (sposti-vahvistuslinkki)
22.8.2022 16
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Esimerkki: Suostumus kyselyn alussa
 Tehty kyselytutkimus, jossa alussa neljä suostumusta
 Kyselyyn pystyi vastaamaan riippumatta siitä, miten oli vastannut suostumuksiin

22.8.2022 17
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Miten pyydän suostumuksen?
 Ennen suostumuksen kysymistä informoi tutkittavia 

(tutkimustiedote ja informaatio henkilötietojen käsittelystä)
 Kyselytutkimuksissa voit laitaa osallistumissuostumuksen 

kyselyn alkuun – rastitettava paikka
 Haastattelussa voit kysyä suostumuksen suullisena 

haastattelun alussa 
 Paperimuotoinen allekirjoitettu lomake

– Perinteinen lomake on paras, jos tarvitset nimenomaisen 
suostumuksen

22.8.2022 18



UEF// University of Eastern Finland

Yleinen etu käsittelyperusteena
 Henkilötietojen käsittely tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen tai 

tilastoinnin tarkoituksia varten
– Perustetta täydennetty: tietosuojalaki 4 § (1050/2018) 

 Tieteen vapaus on perusoikeus 
– Lähtökohtana ei välttämättä ole se, kuka tutkimusta tekee, vaan miten 

tutkimus tehdään

 UEF ohjeistus tällä hetkellä:
– Yleistä etua saa käyttää käsittelyperusteena pro graduissa (edellyttää 

tutkimussuunnitelmaa ja tutkielman laatimista tieteen sisäisten tieteelliselle 
tutkimukselle asetettujen sääntöjen mukaisesti), väitöskirjoissa, post-doc ja 
opetus- ja tutkimushenkilökunnan tekemissä tutkimuksissa sekä täydentävän 
rahoituksen sopimustutkimuksissa (huom. kaikki hankkeet eivät välttämättä ole 
tieteellistä tutkimusta)

– Yleistä etua ei saa käyttää käsittelyperusteena kandidaattitutkielmissa
22.8.2022 19
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Lakisääteisen velvoitteen 
noudattaminen 

 Tutkimuslaitokset, joiden tutkimustoiminnasta on erikseen säädetty 
laissa (esim. THL)

 Yliopistot
– Yliopistolaki 2.1 §: Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä 

tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta 
sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. 

 Ammattikorkeakoulut
– Ammattikorkeakoululaki 4.2 §: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa 

ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää 
ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis-
ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.
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Oikeutettu etu
 Soveltuu tutkimustoimintaan silloin, kun ei voi käyttää 

suostumusta, yleistä etua tai lakisääteistä velvoitetta
 Henkilötietoja ei saa käsitellä, jos rekisteröidyn edut tai 

oikeudet syrjäyttävät rekisterinpitäjän edut (esim. 
rekisteröity on lapsi)

 Edellyttää arviointia 
– Tasapainotesti, jolla arvioidaan voiko oikeutettua etua käyttää
– Rekisterinpitäjän etu punnitaan rekisteröidyn etua vasten
– Lisätietoja: Tietosuoja_rekisterinpitäjän oikeutettu etu
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Erityiset henkilötietoryhmät, 
rikokset ja rikostuomiot
 Käsittelyperusteet TsA art. 9 (+ tietosuojalaki 6 §), 

tutkimuksessa voi käyttää esim.:
– Rekisteröidyn nimenomainen suostumus
– Yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, tieteellinen ja 

historiallinen tutkimus sekä tilastollinen tarkoitus
• Tietosuojalaki 6.1 § kohta 7: käsittely sallittu tieteellisen tai historiallisen 

tutkimuksen taikka tilastoinnin tarkoituksiin

 Käsittelyperusteet TsA art. 10 (+ tietosuojalaki 7 §)
– Vain viranomaisen valvonnassa tai kun se sallitaan unionin 

oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä
• Tietosuojalaki 7.1 §: viitataan tietosuojalain 6.1 § kohtaan 7
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Henkilötietojen käsittelyn eri roolit 
tieteellisessä tutkimuksessa
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Rekisteri ja rekisterinpitäjä
 Rekisterin käsite on vanhentunut termi

– Tietoteknisessä käsittelyssä rekisterin käsitteellä ei ole mitään merkitystä, 
tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn

 Rekisterinpitäjän käsite on epäonnistunut suomennos
– Se taho, joka vastaa henkilötietojen käsittelystä

 Rekisterinpitäjyys voi syntyä kahdella tavalla:
1. Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot 

(tieteellisessä tutkimuksessa määrittely tehdään tutkimussuunnitelmassa, jossa 
tutkimuskysymykset = tarkoitus ja tutkimusmenetelmät = keinot)

2. Rekisterinpitäjyys syntyy lain nojalla (esim. yhdistyslaki 11 §)

 Henkilötietoja koskeva tosiasiallinen määräysvalta on keskeinen tekijä 
rekisterinpitäjää määriteltäessä. 

22.8.2022 24Lähde: Korpisaari – Pitkänen - Warma-Lehtinen: Uusi tietosuojalainsäädäntö.
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Mistä rekisterinpitäjä päättää?
 Jarkko Reittu: Muistio rekisterinpitäjyydestä 8.5.2020: Rekisterinpitäjä 

päättää mm. seuraavista asioista: 
– Henkilötietojen käsittelyn aloittamisesta (kuka aloittaa ja hyötyy)
– Miksi henkilötietoja käsitellään (käsittelyn tarkoitus)
– Mitä henkilötietoja käsitellään
– Kuinka kauan henkilötietoja käsitellään, säilytetään tai arkistoidaan
– Mistä henkilötiedot saadaan
– Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle niitä voidaan luovuttaa

 Muut kuin rekisterinpitäjä voivat päättää ei-olennaisista 
käsittelykeinoista, kuten käytettävästä laitteistosta tai ohjelmistosta ja 
teknisistä tietoturvaratkaisuista

 Rekisterinpitäjyys ei ole mielipide- eikä sopimusasia, mutta siitä voidaan 
säätää lailla.
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Kuka voi olla rekisterinpitäjä 
tieteellisessä tutkimuksessa?

 Tutkija tai opinnäytetyön tekijä, tutkimusryhmä 
 Tutkimusorganisaatio (sairaala, yliopisto, korkeakoulu, tutkimuslaitos), jos 

se on määritellyt käsittelyn tarkoitukset ja keinot. 
– Huom! Kun korkeakoulu on rekisterinpitäjä, niin tutkimusdataan sovelletaan 

tiedonhallintalakia, jolloin data on korkeakoulun tietoaineistoa ja se on kuvattava 
tiedonhallintamallissa eikä tutkimusdataa voi välttämättä ottaa mukaansa, jos 
vaihtaa työpaikkaa

 Yhteisrekisterinpitäjyys, jos useampi henkilö tai organisaatio määrittää 
yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot (esim. tutkija ja 
tutkimuslaitos yhdessä, kaksi tai useampia tutkimuslaitoksia yhdessä)

 Rekisterinpitäjä määriteltävä jokaisessa tutkimuksessa erikseen ja 
lähtökohtana on aito rekisterinpitäjän määrittely: Kuka pitää rekisteriä ja 
missä tarkoituksessa. 
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Käytännössä UEFissa
Ennen kuin EU-tasoisesti tai kansallisesti on annettu yhtenäisiä ohjeita tai 
säädetty lailla tutkimusdatan rekisterinpitäjyydestä, UEFissa on toimittu 
seuraavasti:
1. Täydentävän rahoituksen sopimustutkimus: UEF on rekisterinpitäjä
2. Vapaa tutkimus, henkilökohtaiset apurahat: tutkija/tutkimusryhmä on 

rekisterinpitäjä
3. Opinnäytetyöt: opinnäytetyön tekijä on itse rekisterinpitäjä, ellei 

opinnäytetyötä tehdä osana jotain hanketta, jossa hankkeen rekisterinpitäjä 
on määritellyt myös opinnäytetyön osalta henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitukset ja keinot

4. Yhteisrekisterinpitäjyys: Kun useampi organisaatio tai henkilö määrittelee 
yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot
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Henkilötietojen käsittelijä
 Henkilö tai organisaatio, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän 

lukuun
– Rekisterinpitäjän toimeksianto jonkun tehtävän hoitamiseksi rekisterinpitäjän 

lukuun

 Henkilötietojen käsittelijä EI OLE rekisterinpitäjän palveluksessa tai 
alaisuudessa oleva toimija

 Henkilötietojen käsittelijöitä tutkimuksessa ovat esim.
– Litteraatiopalvelun tarjoajat (jos litterointi ostetaan)
– Tiedonkeruun toteuttajat (esim. taloustutkimus tai vastaava)
– Tietoarkisto, jos tiedot arkistoidaan sinne

 Tietosuojasopimus, jossa ohjeistetaan henkilötietojen käsittely
 UEF toimii henkilötietojen käsittelijänä tilaustutkimuksissa (tutkimuksen 

tilaaja on rekisterinpitäjä)
22.8.2022 28
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Tietojen luovuttaja
 Tutkimuksen lähteenä on esim. viranomaisen aineisto, 

joka saadaan käyttöön tietopyynnön tai tutkimusluvan 
perusteella (mm. rekisteritutkimukset) 
– Aineisto on alun perin kerätty jotain muuta kuin 

tutkimustarkoitusta varten ja siitä koostetaan tutkimuskäyttöön 
uusi aineisto

– Aineisto on alun perin koostettu tieteellistä tutkimusta varten, 
mutta sitä käytetään uuteen tutkimukseen

 Viranomainen (esim. sairaala, kunnan tai valtion virasto, 
Findata, THL, metsäkeskus), jonka luovuttamia tietoja 
käytetään tutkimuksessa, on tietojen luovuttaja, ei 
rekisterinpitäjä.
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Tietosuojavastaava
 Tietosuojavastaava tulee nimittää aina, kun

– Rekisterinpitäjänä on viranomainen tai julkishallinnon elin
– Ydintehtävät edellyttävät laajamittaista rekisteröityjen seurantaa
– Ydintehtävät edellyttävät laajamittaista erityisten henkilötietoryhmien tai 

rikostuomioiden käsittelyä

 Käytännössä tieteellisessä tutkimuksessa
– Kun korkeakoulu on rekisterinpitäjä, niin tietosuojavastaava tulee nimittää

• Lähtökohtaisesti korkeakoulun tietosuojavastaava toimii tietosuojavastaavana niissä 
tutkimushankkeissa, joissa korkeakoulu on rekisterinpitäjä 

– Kun tutkija/tutkimusryhmä on rekisterinpitäjä, niin tietosuojavastaavaa ei tarvitse 
nimittää, vaikka käsiteltäisiin erityisiä henkilötietoryhmiä tai rikostuomioita

• Vrt. laajamittaisena käsittelynä ei pidetä yksittäisen lääkärin suorittamaa potilastietojen käsittelyä 
tai yksittäisen asianajajan suorittamaa rikostuomioita ja rikkomuksia koskevaa henkilötietojen 
käsittelyä – tutkija rekisterinpitäjänä voidaan rinnastaa tähän
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Pseudonymisointi ja anonymisointi
Tietosuojaseloste ja vaikutustenarviointi
Henkilötietojen siirrot
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Pseudonymisointi ja anonymisointi
 Pseudonymisointi on henkilötietojen käsittelyä niin, että tietoja ei voi 

yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja
– Esim. henkilötietojen koodaaminen (koodiavain säilytetään erillään), suojaaminen 

peitenimillä tai vain epäsuorien tietojen käsittely
– Pseudonyymit tiedot ovat edelleen henkilötietoja

 Anonymisointi on henkilötietojen käsittelyä niin, että henkilöä ei voida 
enää tunnistaa
– Tunnistaminen estyy peruuttamattomasti siten, että tietoja ei voi muuttaa 

tunnistettaviksi eikä niihin voi yhdistää uusia tietoja
• Pelkkä suorien tunnisteiden poistaminen ei tee aineistosta anonyymiä
• Aineiston karkeistaminen ei tee siitä anonyymiä, jos alkuperäiset tunnisteet 

ovat tallessa ja tunnistettavuuteen voidaan palata niiden avulla
– Anonymisoitu tieto ei ole enää henkilötietoa, mutta anonymisointiprosessi on 
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Tietosuojaseloste ja tietosuojan 
vaikutustenarviointi
 Selosteessa käsittelytoimista kuvataan henkilötietojen käsittely ja se on 

tehtävä aina, kun käsittely ei ole satunnaista – tieteellisessä tutkimuksessa ja 
opinnäytetöissä käsittely on suunniteltua, ei satunnaista 
– Vrt. tutkittavan informointi

 Tietosuojan vaikutustenarviointi kuvaa henkilötietojen käsittelyä, arvioi 
käsittelyn tarpeellisuutta, oikeasuhteisuutta ja henkilötietojen käsittelystä 
aiheutuvia riskejä sekä toimenpiteitä, joilla riskeihin puututaan

 Vaikutustenarviointi on tehtävä silloin, kun henkilötietojen käsittely aiheuttaa 
korkean riskin henkilöiden oikeuksille ja vapauksille
– Käytetään uutta teknologiaa, käsitellään laajamittaisesti erityisiä henkilötietoryhmiä tai 

rikostuomioita, profiloidaan rekisteröityjä, yleisölle avointa tilaa valvotaan järjestelmällisesti
– Jos vähintään 1 seuraavista täytyy: käsitellään biometrisiä tietoja, käsitellään geneettisiä 

käsitellään sijaintitietoja, poiketaan rekisteröidyn informoinnista tai käytetään 
ilmiantojärjestelmiä (whistleblowing)
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Tietosuojan vaikutustenarviointi
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Henkilötietojen siirrot
 Rekisterinpitäjän omiin palveluihin
 Rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle

– Esim. sairaala luovuttaa potilastietoja 
tutkijalle/tutkimusryhmälle/yliopistolle tutkimuksen tekemistä 
varten

 Rekisterinpitäjältä henkilötietojen käsittelijälle
 Henkilötietojen käsittelijältä rekisterinpitäjälle
 Henkilötietojen käsittelijältä toiselle henkilötietojen 

käsittelijälle
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Henkilötietojen siirrot EU:n ja ETA:n 
ulkopuolelle
 Tietosuoja-asetusta sovelletaan Euroopan talousalueella (EU 

jäsenmaat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja).
 Henkilötietojen siirto ETA:n ulkopuolelle edellyttää muiden 

tietosuojalainsäädännön vaatimusten noudattamisen lisäksi 
erityistä siirtoperustetta (TsA luku 5)
– Komission päätös riittävän tietosuojan tason takaavista maista (Andorra, 

Argentiina, Färsaaret, Guernsey, Iso-Britannia, Israel, Mansaari, Japani, Jersey, 
Uusi-Seelanti, Sveitsi, Uruguay) ja osittainen päätös (Kanada, kaupalliset 
organisaatiot)

– Komission hyväksymät mallilausekkeet + niitä täydentävät toimenpiteet (TIA = 
Transfer Impact Assessment)

– Poikkeustilanteet, jos mikään muu siirtoperuste ei sovellu (esim. rekisteröidyn 
suostumus)
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Tutkittavien oikeudet
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Tutkittavan tietosuojaoikeudet
 Oikeudet riippuvaisia käsittelyperusteesta, tutkittavalla on oikeus:

– Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
– Saada pääsy tietoihin
– Oikaista tietoja
– Poistaa tiedot (tulla unohdetuksi)

• Sovelletaan vain, kun käsittelyperuste on suostumus, sopimus, elintärkeä etu tai 
oikeutettu etu

– Rajoittaa tietojen käsittelyä
– Siirtää itse toimittamansa tiedot järjestelmästä toiseen

• Sovelletaan vain, kun käsittelyperuste suostumus tai sopimus

– Vastustaa tietojen käsittelyä
• Sovelletaan vain, kun käsittelyperuste on yleinen etu tai oikeutettu etu

– Automaattinen päätöksenteko, rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus ja 
oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle
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Tutkittavan informointi
 Tutkimushenkilöille (=rekisteröity) on kerrottavat kaikki henkilötietojen 

käsittelyä koskevat tiedot tiiviissä, läpinäkyvässä, helposti 
ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa.
– rekisteröity saa kattavan ja selkeän kuvan henkilötietojen käsittelyn 

kokonaisuudesta. 

 Informoitavia asioita ovat mm. 
– kuka on rekisterinpitäjä 
– mitä tarkoitusta varten rekisteröidyn henkilötietoja tarvitaan ja millä 

oikeusperusteella niitä käsitellään
– kuinka kauan henkilötietoja tarvitaan
– luovutetaanko henkilötietoja eteenpäin tai siirretäänkö niitä ETA-maiden 

ulkopuolelle
– miten rekisteröity voi käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiaan
– rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvista riskeistä

22.8.2022 39



UEF// University of Eastern Finland

Informoitavat asiat Henkilötietojen lähteenä on 
rekisteröity itse

Henkilötiedot kerätään
muista lähteistä

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot X X

Tietosuojavastaavan tiedot, jos nimitetty X X

Henkilötietojen käsittelytarkoitus X X

Käsittelyn oikeusperuste X X

Oikeus perua suostumus, jos se on käsittelyperuste X X

Henkilötietojen säilytysajat tai säilytysajan perusteet X X

Mitä henkilötietoja käsitellään X X

Mistä henkilötiedot saadaan X X

Rekisteröidyn oikeudet X X

Tieto oikeudesta tehdä ilmoitus Tietosuojavaltuutetun 
toimistoon

X X

Henkilötietojen siirrot (ml. henkilötietojen käsittelijät) X X

Henkilötietojen siirrot ETA:n ulkopuolelle perusteineen X X

Onko rekisteröidyllä velvollisuus toimittaa henkilötiedot, 
mihin velvollisuus perustuu ja mitä siitä seuraa, jos ei
toimita tarvittavia tietoja.

X X
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Oikeuksista poikkeaminen 1
 Informoinnista poikkeaminen TsA art. 14 kohdan 5 b mukaan, jos 

informointi on mahdotonta, vaatii kohtuutonta vaivaa tai estää 
tutkimuksen tarkoitukset
– Esim. rekisteritutkimukset
– Tehtävä vaikutustenarviointi ja saatettava informoitavat tiedot julkisesti saataville

 Tarkastus-, oikaisu-, rajoittamis- ja vastustamisoikeudesta poikkeaminen 
tietosuojalain 31 §:n mukaisesti, jos oikeudet estävät tai vaikeuttavat 
tutkimuksen tarkoitusten saavuttamisen tai ovat tarpeen tutkimuksen 
tarkoitusten kannalta
– Tarvittavat suojatoimet: tutkimussuunnitelma, vastuuhenkilö, käyttö vain 

tutkimustarkoituksiin ja tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu sivullisille
– Poikkeaminen perusteltava, pelkät suojatoimet eivät riitä + vaikutustenarviointi 

valvontaviranomaiselle, jos lisäksi käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä tai 
rikostuomioita ja rikkomuksia 
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Oikeuksista poikkeaminen 2

 Myös toisaalla tietosuojalaissa on perusteet 
informointivelvollisuudesta (33 §) ja tarkastusoikeudesta (34 
§) poikkeamiseen.

 UEF: Lähtökohtaisesti ei poiketa tutkittavan oikeuksista
– Huomioitava TsA art. 11 ja art. 21, jos tutkittavaa ei voi 

tunnistaa
 Mahdollisesta oikeuksista poikkeamisesta on kerrottava 

tutkittavalle etukäteen, ei saa tulla yllätyksenä, kun yrittää 
käyttää oikeuksiaan.
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Jos tutkittavaa ei voi tunnistaa
 Henkilötiedot minimoitava (pseudonymisointi/anonymisointi), jolloin 

tutkittavaa ei voi tunnistaa ilman lisätietoja
– TsA artikla 11: Ei velvollisuutta säilyttää, hankkia tai käsitellä suoria tunnisteita vain 

tunnistamista varten. Tarkastus-, oikaisu-, poisto-, rajoittamis-, siirto-oikeutta ja 
rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuutta ei sovelleta, ellei tutkittava toimita itse 
tunnistamiseen tarvittavia lisätietoja.

 Huom! Tutkittavan oikeus vastustaa käsittelyä ei sisälly artiklan 11 
poikkeukseen
– Käsittelyperuste on suostumus – ei sovelleta
– Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus: rekisteröity 

voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 
Tällöin tietojen käsittely on lopetettava. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos 
käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.
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Miten informoin tutkittavaa?
 Kerro ensin yleistiedot tutkimuksesta ja sen jälkeen 

erikseen informoi pakolliset asiat henkilötietojen 
käsittelystä

 Voit laatia erillisen tutkimustiedotteen ja liittää siihen 
informaation

 Kirje, PowerPoint –esitys, suullinen informaatio
 Informaation tulee olla selkeä ja sellainen, että tutkittava 

ymmärtää lukemansa – yritä välttää tietosuojajargonia
– Tee erillinen tiedote, älä anna tutkittavalle tietosuojaselostetta
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Ääni henkilötunnisteena
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Onko ääni henkilötieto?
 Ihmisen ääni on henkilötunniste, jos siitä voi henkilön 

tunnistaa
– Lähtökohtaisesti ihmisen ääni on suora henkilötunniste, koska 

äänen lisäksi ei tarvita muita tunnisteita

 Tutkimuksessa, jossa tallennetaan ihmisen ääntä, ei 
kannata luvata tutkittavalle anonymiteettiä, vaikka 
myöhemmin hävittäisikin äänitallenteet litteroinnin jälkeen
– Kielen, äänteiden, murteiden jne. tutkimuksessa äänitteen 

hävittäminen ei yleensä edes mahdollista
– Äänitallenteen hävittämisen jälkeenkin litteraatioon jää 

todennäköisesti tunnistamisen mahdollistavia epäsuoria 
tunnisteita
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Haastattelu tai vastaava
 Haastatteluaika sovitaan luonnollisen henkilön kanssa

– Yhteystiedot tarvitaan haastattelun sopimikseksi – käsitellään 
henkilötietoja

 Haastattelu tallennetaan – vähintään haastateltavan ääni 
tallentuu, todennäköisesti muitakin henkilötiedoiksi 
luokiteltavia tietoja

 Jos mahdollista, niin hävitä äänitiedosto litteroinnin 
jälkeen – tutkimusdata on todennäköisesti pseudonyymi

 Jos ääni tai sen käyttötapa on olennainen osa tutkimusta, 
ääni jätetään talteen – tutkimusdata ei ole pseudonyymi 
eikä anonyymi
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Esimerkkejä UEF ohjeista ja 
mallidokumenteista

Esityksen nimi / Tekijä 22.8.2022 48
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UEF ohjeita ja mallipohjia

 Ohje rekisterinpitäjyydestä ja muistio tutkijan velvollisuudesta 
nimittää tietosuojavastaava

 Ohje osallistumissuostumuksen kysymiseen haastattelun alussa
 Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste (tarvittaessa hankkeissa 

voidaan käyttää myös hallinnollista selostetta)
 Erilaisia mallipohjia tutkittavien informointiin
 Mallipohjia erilaisiin suostumuksiin
 Tietosuojan ennakkoarvio
 Tietosuojan vaikutustenarviointi
 Henkilötietojen käsittelysopimus, mallisopimukset tietojen siirtoon 

EU:n ulkopuolelle, TIA-mallipohja
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UEF/Tietoaineistojen käsittelyohje

 UEFin tietoturvasäännöstöön kuuluva ohje opastaa 
asiakirjojen ja tietoaineistojen tallennusta ja jakamista 
päivittäisessä toiminnassa

 Tietoaineistot jaettu kolmeen suojaustasoon:
1. Korkea suojaustaso
2. Perussuojaustaso
3. Julkinen aineisto

 Suojaustasojen perusteella ohjeet siitä, miten ja mihin 
tietoaineistot voi tallentaa
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Mitä henkilötiedoille tapahtuu, kun 
tutkimus päättyy
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Anonymisointi, hävitys vai arkistointi
 Tutkimusaineiston säilytysaika tarkoittaa sitä aikaa, kun 

tutkimusdataa tarvitaan ja käytetään tutkimustarkoituksiin
– Aineiston kerääminen, analysointi, julkaisun kirjoittaminen ja 

julkaiseminen sekä tutkimustulosten validointiaika

 Mitä aineistolle tapahtuu sen jälkeen, kun sitä ei enää tarvita 
kyseisessä tutkimustarkoituksessa
– Hävitys – tutkimusdata ja siinä olevat henkilötiedot tuhotaan
– Anonymisointi – aineisto ei enää sisällä henkilötietoja
– Arkistointi (tunnistetiedoin tai ilman niitä) – pysyvä säilyttäminen 

(arkistointi alkaa vasta tutkimuksen päättymisen jälkeen)
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Tutkimusdatan arkistointipaikkoja
 Tietoarkisto (https://www.fsd.tuni.fi/fi/) 

– Tietoarkisto arkistoi ja välittää tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja 
opiskeluun

 Kielipankki (https://www.kielipankki.fi/) 
– Kielipankki on kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus. Osa 

aineistoista vapaasti käytettävissä, osa vaatii tutkimusluvan

 SKS (SKS Arkisto) 
– SKS:n arkiston kokoelmissa on aineistoa perinteen ja nykykulttuurin sekä 

kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aloilta

 CSC (https://www.csc.fi/) 

 Oman organisaation arkisto
– Ota yhteyttä oman organisaatiosi asiakirjahallintoon
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Apua tietosuojakysymyksiin
Mistä löytyy ohjeita ja apua tietosuoja-asioihin
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Oman organisaation keskeiset 
toimijat

 Tietosuojavastaava (+tietosuojatiimi)
 Tietoturvapäällikkö
 Sopimuslakimies
 Tekijänoikeuslakimies
 Tiedonhallinnan asiantuntijat (arkistotoimi/asiakirjahallinto)
 Tutkimuseettinen toimikunta
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Tietosuojavaltuutetun toimisto: 
Tutkimuksen tietosuojapolku
1.Määritä tutkimustehtävä ja henkilötietojen käyttötarkoitus.
2.Minimoi käsiteltävien henkilötietojen määrä
3.Suunnittele henkilötietojen käsittelyn elinkaari, varmista tietosuojaperiaatteiden 

toteutuminen ja suojaa tiedot.
4.Valitse henkilötietojen käsittelyperuste ja varmista käsittelyn lainmukaisuus.
5.Toteuta rekisteröidyn tietosuojaoikeudet.
6.Tunnista henkilötietojen käsittelyn roolit ja vastuut.
7.Varmista siirtoperuste, jos siirrät henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8.Osoita noudattavasi tietosuojalainsäädäntöä.
9.Hävitä, anonymisoi tai arkistoi aineisto asianmukaisesti tutkimuksen päättyessä.
10.Huolehdi tietosuojaosaamisestasi.
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Lopuksi

 Tutkimusaineistoja ja niiden hallintaa koskeva lainsäädäntö on 
tulkinnanvaraista
– Sovellettava lainsäädäntö riippuu siitä, kuka koostaa tutkimusdatan

 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hallussa olevat 
tutkimusaineistot ovat julkisuuslain mukaisesti salassa pidettäviä

 Tietosuoja-asetus määrittelee rekisterinpitäjyyden ja se on arvioitava 
tapauskohtaisesti erikseen jokaisessa tutkimuksessa. Siitä ei voida 
sopia eikä sitä voi perustella organisaation vastuulla tai sillä, että 
organisaatiolla on edellytykset järjestää rekisterinpito ja vastata 
rekisteröidyn oikeuksista paremmin kuin luonnollisella henkilöllä

22.8.2022 58



Kiitos!
Tietosuojan langat hallussa?

Kuva: Heli Aalto Kuva: Hanna Viitanen/@kuvapuhuu


