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EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
12–14 artiklat 

Laatimispäivä: 2.2.2021 
 

 
Tietoa henkilötietojen käsittelystä UnCoCo – Vaihtoehtoiset viestijät 
koronakriisissä-tutkimuksessa 
 
Vaihtoehtoiset viestijät koronakriisissä (UnCoCo) -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. 
 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

Helsingin yliopisto 
Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 

 
2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija 
 

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:  
Nimi: Salla-Maaria Laaksonen (hankkeen vastuullinen tutkija) 
Tiedekunta/osasto/yksikkö: Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto 
Osoite: PL 24 (Unioninkatu 40 C), 00014 Helsingin yliopisto 
Puhelinnumero: 050 415 6576 
Sähköpostiosoite: salla.laaksonen@helsinki.fi  
 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta 
tietosuoja@helsinki.fi. 

 
4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

UnCoCo-hanke tutkii, miten koronapandemiaan liittyvä informaatio ja tarinat kiertävät ja 
kehystyvät verkossa vaihtoehtoisten viestijöiden verkostoissa. Käsitteellistämme 
vaihtoehtoisten, epätyypillisten viestijäryhmien toimet yhteiskunnallisena keskusteluna, joka 
pyrkii tukemaan tai rapauttamaan valtaapitävien legitimiteettiä ja viestintää. Kysymme, millä 
tavoin vaihtoehtoiset viestijät haastavat ja tukevat virallista koronaviestintää sekä sitä 
tuottavia instituutioita? Minkälaista viestinnällistä toimintaa ne saavat aikaan? Miten erilaiset 
viestinnälliset kehystykset ja toisaalta digitaalisen viestinnän muodot toimivat osana tätä 
prosessia?  
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Tutkimuksessa kerätään ja tallennetaan julkisia sosiaalisen median viestejä, jotka koskevat 
koronapandemiaa ja sitä etulinjassa hoitavia viranomaisia. Aineistoja kerätään palvelujen 
rajapintoja hyödyntäen Twitteristä, Intagramista, Facebookista (sivut) sekä 
keskustelupalstoilta. Aineisto kerätään käyttämällä krisiin kytkeytyviä avainsanahakuja, 
aihetunnisteita sekä viranomaistilien nimiä, jotka täydentyvät aineistonkeruun edetessä. 
Aineisto sisältää siis viestejä jotka a) selvästi käsittelevät koronakriisiä b) mainitsevat ti ovat 
vastauksia jonkin kriisiä hoitavan viranomaisen viestiin (THL, STM, hallitus) tai c) viestejä, jotka 
osallistuvat koronapandemiaan liittyviin kampanjoihin (esim. #faktaakoronasta, 
#virtuaalivappu). 
 
Aineistot kerätään ja niitä käsitellään noudattaen GDPR:n vaatimuksia ja sosiaalisen median 
tutkimusetiikkaa AoIR:n ja TENK:in ohjeistuksien mukaisesti. Aineiston keräämisen ja käsittelyn 
perusteena on GDPR:n Art 6.1(e)-kohdan mukaisesti yleinen etu. Lisäksi artiklan 9.2e 
mukaisesti käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on itse saattanut julkisiksi. 
Aineistot tallennetaan Helsingin yliopiston tietoturvasääntöjen mukaisesti ja niihin pääsevät 
käsiksi ainoastaan hankkeen tutkijat. Aineistoja ei julkaista eteenpäin. 

 
5. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
 

Tutkimuksessa kerätään ja tallennetaan julkisia sosiaalisen median viestejä, joihin sisältyy 
viestin lähettäjän käyttäjänimi, nimimerkki, viestin lähetysaika, viestin tekstisisältö, 
mahdolliset viestin liitetyt kuvat ja linkit, alkuperäisen viestin url, sekä alustakohtaiset tiedot 
viestin suosiometriikoista. Kaikki nämä tiedot ovat näkyvillä myös alustojen julkisissa 
selainkäyttöliittymissä.  

 
6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
 

Aineistoja kerätään Twitteristä, Intagramista, Facebookista (sivut) sekä keskustelupalstoilta. 
Keräämisessä hyödynnetään palveluiden ohjelmointirajapintoja sekä Mohawk-nimisen 
yrityksen julkisten sosiaalisen median viestien tietokantaa. 

 
7.  Arkaluonteiset henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa käsitellään mahdollisesti seuraavia tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia 
erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja): 
 

 Rotu tai etninen alkuperä 
 Poliittiset mielipiteet 
 Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 
 Ammattiliiton jäsenyys 
 Geneettiset tiedot 
 Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 
 Terveys 
 Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 

 
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 
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tutkimusta varten tehtävään tietojen käsittelyyn). 
 

 Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja. 
 
Rikostuomioita tai rikkomuksia koskevien tietojen käsittely perustuu tietosuojalain 7 §:n 1 
momentin 2 kohtaan (tietosuoja-asetuksen 10 artiklassa tarkoitettuihin rikostuomioihin ja 
rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyviä henkilötietoja saa käsitellä, jos niitä 
käsitellään tieteellistä tutkimusta varten). 

 
8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisella perusteella:  

 
 yleistä etua koskeva tehtävä: 

 tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta) 
 tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi (tietosuojalain 4 §:n 

4 kohta) 
 tutkittavan suostumus 
 rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
 rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 

 mikä oikeutettu etu on kyseessä: 
 
9.  Tietojen vastaanottajat 
 

Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsittelevät vain Helsingin yliopiston tutkijat, jotka 
työskentelevät hankkeessa joko työsuhteessa tai Helsingin yliopiston apurahatutkijana. 
Henkilötietoa sisältävät aineistot tallennetaan vain Helsingin yliopiston ylläpitämille 
tietokoneille tai palvelimille tai Tieteen Tietotekniikan Keskus CSC:n palvelimille. 

 
10.  Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
11.  Automatisoitu päätöksenteko 
 

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

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

 
Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla: 

 käyttäjätunnus ja salasana  
 käytön rekisteröinti/lokitus     
 kulunvalvonta   
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 salaus/kryptaus   
 kaksivaiheinen tunnistautuminen   
 muu, mikä: 

 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

 Rekisterinpitäjä kerää henkilötiedot ilman suoria tunnistetietoja 
 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa ja säilytetään erillään analysoitavasta 

tutkimusaineistosta 
 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen 

säilyttämiselle): Tiedot ovat olennainen osa sosiaalisen median julkista keskustelua. 
Tunnistetietoja ei kuitenkaan raportoida tutkimusraporteissa.  
 

13. Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa 
 

Tutkimushanke päättyy 31.5.2022.  
 
14.  Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

 Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten 
tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti: 

 ilman suoria tunnistetietoja   tunnistetiedoin 
(sisätäen viestien ID:t joiden avulla aineiston voi kerätä uudestaan) 

 
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. Tutkimusaineiston uudesta tutkimuskäytöstä lähetetään rekisteröidyille uusi 
tietosuojailmoitus, paitsi jos rekisterinpitäjä ei enää pysty tunnistamaan rekisteröityjä 
tutkimusaineistosta. 
 
Uudesta tutkimuksesta ei voida lähettää ilmoitusta rekisteröidylle myöskään silloin, jos 
tietojen toimittaminen olisi mahdotonta tai kohtuuttoman vaivalloista tai jos se estäisi tai 
vaikeuttaisi suuresti tutkimustarkoitusten saavuttamista (tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 
kohdan b alakohta). 

 
Missä aineistoa säilytetään ja kuinka kauan: Hankkeen vastuullisen tutkijan valvonnassa 
Helsingin yliopiston ja/tai CSC:n tarjoamassa tallennustilassa. 

 
15.  Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 2 
mainittu henkilö. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  
 

• saada pääsy tietoihin 
• oikaista tietoja 
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• 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. 
 
Jos tutkimushankkeen edetessä selviää, että aineistossa on mittavasti arkaluonteisia 
henkilötietoja, hankkeesta tehdään tietosuojalain mukainen vaikutusten arviointi (Data Impact 
Assessment). Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.   

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

 


