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Tallennuspaikan valinnassa huomioitava
Aineiston
• luottamuksellisuus

• elinkaari
• yhteiskäyttö
• koko, tallennusmuodot yms. tekniset ominaisuudet

Tallennuspaikan
• luotettavuus
• käyttöehdot
• tekniset rajoitukset esim. aineiston koolle ja tiedonsiirtonopeudelle
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Henkilötietokategoriat
Huom! Mahdollisuus yhdistellä eri lähteiden tietoja saattaa johtaa luokittelun muuttumiseen.
Luokan selite

Suojaustoimenpiteet

1. Erity inen
henkilötieto

Edelly tetään korkeamman
tason suojaustoimenpiteitä
ja hy v ää auditoitav uutta

2A

Henkilötieto johon kohdistuu erityisiä vaatimuksia
- Henkilötunnus
- Alaikäisen lapsen tieto
- Luonnollisen henkilön maksuy htey stiedot, maksukorttitiedot
- Turv akiellon alaiset y htey stiedot ja muut lainsäädännössä y ksity isyyden suojaamiseksi salassa pidettäv iksi säädetyt tiedot
- Prof iloinnin tulos

2. Henkilötieto
johon kohdistuu
erity isiä
v aatimuksia 3)

Tietosuojariskit hallittav issa
kev y emmillä
suojatoimenpiteillä mutta
henkilötietojen käsittely ssä
on aina noudatettav a
erity istä huolellisuutta
(esim. laajempi
riskienarv iointi tai DPIA)

3Y

Henkilön perustieto
- Käy ttäjän identif ioiv a tunniste, email, puhelinnumero, nimi+osoite
- Tunniste kuten Facebook tunnus, AD tunnus, jne.
- Tietoa, jota y hdistelemällä järjestelmän sisäiseen tai ulkoiseen tietoon v oidaan y ksilöidä tietty henkilö (esim. tapahtumien
paikkoja ja aikoja)
- Tieto joka suoranaisesti liitty y henkilöön ja on suoraan kerätty henkilöltä/henkilöstä, (ostohistoria, palv elun käy ttöhistoria,
audit trails, tieto henkilön antamasta suostumuksesta tai sen peruutuksesta)
- Henkilön tunnistamisen mahdollistama IP-osoite
- HR:n perustiedot ty ösuhteesta

3. Henkilön
perustieto

Tietosuojariskit hallittav issa
kev y emmillä
suojatoimenpiteillä

4G

Sisäinen henkilötieto
Organisaation tai henkilön omalla päätöksellä sisäiseksi tehty henkilötieto
Esimerkiksi intrassa julkaistu y htey stieto

5W

Avoin henkilötieto
organisaation tai henkilön omalla päätöksellä av oimeksi tehty henkilötieto
Esimerkiksi julkisilla siv uilla julkaistu y htey stieto

4. Ei-henkilötieto

Ei edelly tetä
tietosuojamielessä erity isiä
toimenpiteitä

Luottamuksellinen

Salainen

1R

Erityinen henkilötieto (erityisen arkaluonteisia perusoikeuksien ja –vapauksien kannalta)
- Rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai f ilosof inen v akaumus tai ammattiliiton jäseny ys sekä
geneettisten tai biometristen tietojen 1) käsittely henkilön y ksiselitteistä tunnistamista v arten tai terv eyttä 2) koskev ien tietojen
taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käy ttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely on kiellettyä ellei
käsittely yn ole laissa säädetty ä perustetta.
- HR: Sairauspoissaolotodistukset ja terv ey teen liittyvät tiedot
- HR: Palkkaan, taloudelliseen tilanteeseen ja maksuihin liitty vät tiedot
- Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liitty vien henkilötietojen käsittely kun käsittely suoritetaan v iranomaisen v alvonnassa tai
muuten sallitaan lainsäädännössä

Sisäinen

HenkilöEsim erkkejä
tietokategoria

Avoin

Yleinen
tietokategoria

Ei-henkilötieto
- Tekninen lokitieto, jossa ei ole henkilötietoa, tuotetiedot, anony y mit tiedot
- Voi olla av ointa, sisäistä, luottamuksellista tai salaista

1) Siinä tapauksessa, että niitä käsitellään erityisin teknisin menetelmin, jotka mahdollistavat luonnollisen henkilön yksilölli sen tunnistamisen tai todentamisen.
2) Terveystiedot, joihin on koottu esimerkiksi diagnoosit, tutkimustulokset, hoitavien lääkärien arviot ja muut hoitoa tai muita toimenpiteitä koskevat tiedot.
3) Edellytetään lain erityisten vaatimusten huomiointia ja riskiperusteista suojausta. Lisäksi tietojen käsittelyssä on aina huomioitava muu voimassa oleva ohjeistus, esim. yrityksen tietoaineiston
luokittelu- ja käsittelyohje.
https://intra.tuni.fi/handbook/2686/2725/12098

Tuni Groups
• opiskelijoille ja henkilökunnalle
• tiedostoja voi jakaa myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisille

• GDPR-yhteensopiva
• luottamuksellinen aineisto, henkilötietokategoria 2 A

• https://intra.tuni.fi/handbook?page=2669
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OneDrive for Business
• opiskelijoille ja henkilökunnalle
• tiedostoja mahdollista jakaa myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisille

• GDPR-yhteensopiva tuni-tunnuksilla käytettynä
• luottamuksellinen aineisto, henkilötietokategoria 2 A

• https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2691/3256

26.10.2020

| 5

Räätälöidyt tallennusratkaisut
• teknisesti haastavat aineistot
• esim. hyvin suuri koko
• laajat videoaineistot

• erityisen arkaluonteiset aineistot
• salainen aineisto, henkilötietokategoria 1 R

• https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2731/5139?
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Etähaastattelut
• Zoom on GDPR-yhteensopivia
• intranetin ohjeiden mukaisesti tuni-tunnuksilla kirjauduttaessa
• mahdollinen tallenne tallentuu haastattelijan tietokoneelle
• jopa erittäin arkaluonteiset haastattelut mahdollisia erityisjärjestelyin

• Teams
• Teams-videopuhelu on GDPR-yhteensopiva mutta tallentaminen ei välttämättä ole
• tallenne voi tallentua pilvipalvelussa EU-alueen ulkopuolelle

• mahdollisessa litterointialihankinnassa tehtävä tietojenkäsittelysopimus

https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2743/2824?page=14364
https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2743/8857?page=2732
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Pilvipalveluista
• Oleellista ei ole se, onko palvelu pilvessä vai ei
• Merkitsevää on se, kuinka turvalliseksi palvelu rakennettu

• ja mitkä ovat palvelun käyttöehdot
• Tampereen korkeakoulusäätiöllä on sopimus Microsoftin kanssa Tuni Groups pilvipalvelun tuottamisesta mm. GDPR:n mukaisesti.
• OneDrive muilla kuin tuni-tunnuksilla käytettynä, Dropbox, Google Drive, yms.
tapauksessa sopimusta ei ole ja yleisten käyttöehtojen mukaan tiedot esim. voivat
tallentua EU-alueen ulkopuolelle. Nämä eivat siis ole GDPR-yhteensopivia.
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Kovalevyt ja muistitikut
• huomioitava riski rikkoutumiseen, varastamiseen, katoamiseen
• varmuuskopiointi!

• kovalevyjen ja muistitikkujen salaaminen suositeltavaa
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Kiitos!
researchdata@tuni.fi
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