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Henkilötiedot tutkimuksessa
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Dioissa hyödynnetty tietosuojatiimin (Anna Rytivaara, Olli Repo, Jukka
Tuomela) koulutusdioja: https://research.tuni.fi/datapalvelu/menneet-koulutukset/



Tietosuojaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö
• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

• suoraan sovellettavaa oikeutta kaikissa EU/ETA-maissa
• joiltain osin sisältää kansallista liikkumavaraa

• Tietosuojalaki (1050/2018)
• sananvapauden ja julkisuusperiaatteen huomioon ottaminen
• tieteellisen tutkimuksen erityiskysymykset (mm. poikkeaminen rekisteröityjen oikeuksista ja sen

edellytykset)

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ”Julkisuuslaki”
• tietolupa, mahdollista saada myös salassa pidettäviin viranomaisten asiakirjoihin ja henkilörekistereihin
• sosiaali- ja terveystietojen toisiokäyttö (oma laki)
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Henkilötieto tarkoittaa
"’kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen
henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja;
tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka
voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti
tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon,
verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle
tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen,
taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perustella"

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus).
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Henkilötieto – suorat tunnisteet
• Henkilön koko nimi
• Henkilötunnus
• Henkilönimen mukainen sähköpostiosoite
• Biometriset tunnisteet
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Henkilötieto – epäsuorat tunnisteet
Vahvat epäsuorat tunnisteet
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Auton rekisteri
• Henkilön julkaiseman teoksen viitetiedot
• Muu kuin henkilönimenmukainen

sähköpostiosoite
• Henkilöstä tunnistetietoja sisältävän

verkkosivuston osoite
• Harvinainen ammattinimike
• Hyvin harvinainen sairaus
• Vain yhdelle kerrallaan annettu asema

Epäsuorat tunnisteet - esimerkkejä
• Sukupuoli
• Ikä
• Koulutus
• Ammattiasema
• Sosioekonominen asema
• Tulot
• Siviilisääty
• Kieli
• Kansallisuus
• Työpaikka
• Koulu
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Tietosuojan lähtökohdat
• henkilötietoja saa käsitellä pääsääntöisesti vain ennalta suunniteltuun ja

lailliseen tarkoitukseen
• käsittelyn oikeusperuste useimmiten

• rekisteröidyn suostumus (peruutettavissa, vaikutukset)
• yleisen edun mukainen tieteellinen tai historiallinen tutkimus sekä arkistointi

• henkilötietojen käsittelystä informoitava tutkittavia (rekisteröityjä)
• henkilötietojen käsittelyn periaatteet otettava huomioon

• osoitettava tietosuojalainsäädännön noudattaminen dokumentein
• dokumentit päivitettävä ajantasaisiksi muutostilanteissa

• rekisteröidyn oikeudet
• tietojen käsittely EU/ETA-alueella helppoa, koska yhtenäinen lainsäädäntö
• tietojen siirtäminen/luovutus EU/ETA:n ulkopuolelle rajoitettua

• varmistuttava tietosuojan tasosta vastaanottajamaassa
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Henkilötietojen käsittely
•Henkilötiedon käsittelyperiaatteista säädetään EU:n
tietosuoja-asetuksessa ja kansallisessa
tietosuojalainsäädännössä. Kaikkea henkilötietojen käsittelyä
ohjaavat seuraavat periaatteet:
• Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
• Käyttötarkoitussidonnaisuus
• Tietojen minimointi
• Täsmällisyys
• Säilytyksen rajoittaminen
• Eheys ja luottamuksellisuus
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Henkilötietojen käsittelytoimet
• Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan

• toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai
henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin

• joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti,
• kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä,

säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä,
tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin
saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista,
poistamista tai tuhoamista.

• Ei merkitystä sillä, kuka toimenpiteet suorittaa
• Säilyttäminen ja tuhoaminenkin ovat käsittelyä

• tietoturvavaatimus
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Henkilötietojen käsittelyperuste
• Rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus
• Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen, jos

se on tasapainotestin mukaan mahdollista
• Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
• Rekisterinpitäjän yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen

• Historiallinen ja tieteellinen tutkimus tai tilastointi
• Suositellaan ensisijaisesti tätä kun kyseessä on tieteellisen tutkimus
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Suostumus
• Suostumuksensa peruuttaneen tietojen käsittely

on edelleen mahdollista tieteellistä tai historiallista
tutkimusta tai tilastointia varten.

• Oikeutta tulla unohdetuksi ei ole silloin, kun tietoja
käsitellään tieteellisiä tai historiallisia
tutkimustarkoituksia varten ja oikeus tulla
unohdetuksi todennäköisesti estäisi tai vaikeuttaisi
tätä käsittelyä suuresti.

• Tässä tapauksessa tietojen käyttö kuitenkin
edellyttää, että tutkittavan oikeuksista
huolehditaan asianmukaisesti suojatoimenpiteillä.
Suojatoimina voi käyttää esimerkiksi tietojen
minimointia, aineiston käyttöoikeuksien
hallinnollisia ja teknisiä tietoturvaratkaisuja sekä
aineiston pseudonymisointia ja anonymisointia.
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• Kun henkilötietojen
käsittelyperusteena toimii tutkittavan
suostumus ja tutkittava
peruuttaa suostumuksensa, häntä
koskevat aineistot tulee poistaa ellei
niitä välittömästi anonymisoida.

• Peruuttamiseen saakka tapahtunut
aineistonkäsittely ja sen pohjalta tehty
tutkimus on laillista.

Yleinen etu

Mitä eroa on osallistumisen keskeyttämisellä ja peruuttamisella: https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimustyo/mita-
eroa-osallistumisen-keskeyttamisella-ja-peruuttamisella



Huomioi suostumuksen kohdalla
Suostumuksella on tutkimuksen tekemisessä kolme merkitystä:

a) tutkimusetiikkaan liittyvä suostumus osallistua tutkimukseen muussa kuin
lääketieteellisessä tutkimuksessa (esim. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan
ohje)

b) suostumus osallistua tutkimukseen lääketieteellisessä tutkimuksessa
c) suostumus henkilötietojen käsittelyn perusteena

HUOM! Suostumuslomakkeella pyydetty suostumus osallistua
tutkimukseen ei siis välttämättä tarkoita, että henkilötietojen
käsittelyperusteena olisi suostumus

.
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Rekisteröidyn oikeudet
• Riippuvat käsittelyn oikeusperusteesta

• Oikeus tulla informoiduksi (oikea-aikainen ja riittävä informointi)
• Pääsy omiin henkilötietoihin (tarkastusoikeus)
• Oikeus korjata virheelliset tai puutteelliset tiedot
• Oikeus poistaa henkilötiedot
• Oikeus siirtää henkilötiedot
• Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
• Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
• Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu)
• Oikeus olla joutumatta tietämättään profiloinnin tai automaattisen päätöksenteon kohteeksi

• Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on eri tilanteissa (Tietosuojavaltuutetun
toimiston ohjeet)

• Rekisteröidylle ilmoitettava tietosuojaloukkauksista
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Tietosuojailmoitus
• Aina, kun käsitellään henkilötietoja ja syntyy
rekisteri, rekisteröityjä tulee informoida henkilötietojen käsittelyn
• tarkoituksesta
• keinoista eli miksi ja miten henkilötietoja käsitellään.

• Tutkittavien informoimiseksi laaditaan tietosuojailmoitus
• Annetaan tutkittavien tietoon muiden tutkimukseen liittyvien tiedotteiden

yhteydessä
• Lisätietoa

• Informointi: Tutkittavien informointi (Tietoarkisto)
• Tietosuojailmoituksen mallipohja: Tietosuojailmoitus (suppea)
• Katso myös: Tutkimuksen tietosuojapolku, koulutusdiat ja tallenteet

Datapalvelun verkkosivuilta
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Määritä roolit ja vastuut 1/2
• Tutkimushankkeessa voi olla useita eri tahoja eri rooleissa
• Eri toimijoiden roolit henkilötietojen käsittelyn ja rekisterinpitäjälle kuuluvan

vastuun osalta on määriteltävä selkeästi ennen tutkimuksen aloittamista

Rekisterinpitäjä (controller):
• taho, joka määrittelee käsittelyn tarkoituksen ja keinot (”omistaa tiedot”).
• oikeushenkilöiden lisäksi myös esim. luonnollinen henkilö, virasto
• opinnäytetutkimuksissa usein opiskelija
• vastaa henkilötietojen käsittelystä kokonaisuudessaan
• omasta toiminnastaan (ml. henkilöstön koulutus)
• ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta (henkilötietojen käsittelijät)
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Määritä roolit ja vastuut 2/2
Käsittelijä (processor):

• taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun
• oikeushenkilöiden lisäksi myös esim. luonnollinen henkilö, virasto.
• rekisterinpitäjä ohjeistaa ja tekee käsittelijän kanssa oikeudellisesti sitovan

sopimuksen
• tietojen säilytys, haastattelulitterointi, käännöspalvelut

Yhteisrekisterinpitäjä (joint controllers):
• vähintään kaksi rekisterinpitäjää määrittää yhdessä käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
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Tarvittavaa dokumentaatiota
• Henkilötietojen käsittelytoimet on dokumentoitava ja säilytettävä, huolehdittava

tietoturvasta
• Tietosuojadokumentaatiota mm.

• aineistonhallintasuunnitelma
• tutkimussuunnitelma
• tietosuojailmoitus rekisteröidyille
• Riskiarvio rekisteröidyn kannalta, laaja tietosuojavaikutusten arviointi (DPIA),

ennakkokuuleminen
• seloste käsittelytoimista (usein osa aineistonhallintasuunnitelmaa tai tutkimussuunnitelmaa)
• ”tutkimustiedote”
• Sopimukset ja ohjeet käsittelijöille
• suostumuslomake

• tutkimuseettinen suostumus
• suostumus ruumiilliseen koskemattomuuteen puuttumiseen
• suostumus henkilötietojen käsittelyperusteena

11.12.2020 |  17



Henkilötieto – erityiset henkilötietoryhmät
• Rotu tai etninen alkuperä
• Poliittiset mielipiteet
• Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
• Ammattiliiton jäsenyys
• Terveyttä koskevat tiedot
• Seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot
• Geneettisten ja biometristen tietojen käsittely henkilön
yksiselitteistä tunnistamista varten

Lähtökohtainen käsittelykielto, tutkimus poikkeusperuste
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Periaatteet käytännössä - muistilista
henkilötietojen käsittelyyn
1. Kuka henkilötietoja käsittelee (osapuolten roolit)?
2. Mihin tarkoitukseen ja millä lakiperusteella henkilötietoja käsitellään?
3. Mikä on se vähimmäismäärä henkilötietoja, joita tarvitsen, jotta käsittelyn tarkoitus

toteutuu? Miten varmistan, että ylimääräisiä tietoja ei kerätä?
4. Miten huolehdin henkilötietojen keräämisestä niin, että kerääminen tapahtuu

tietoturvallisesti?
5. Miten huolehdin henkilötietojen säilytyksestä ja ylläpidosta niin, että käsittely on

turvallista?
6. Kauanko (tunnisteellisia) henkilötietoja on tarpeen säilyttää?
7. Miten huolehdin tietojen tuhoamisesta tai arkistoinnista?

(Dia esityksestä, jonka pitänyt Olli Repo ja Jukka Tuomela)
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Hyvä tietää
• Oppaita ja ohjeita

• Tutkimuksen tietosuojapolku (Tampereen yliopisto)
• Tutkimusaineistojen hallinta -opas (Tampereen yliopiston kirjasto)
• Aineistonhallinnan käsikirja (Tietoarkisto)
• Kansallinen ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun

• Tietoturvan pikaohje (intra)
• Tietosuojan pikaohje (intra)

• Hyvä tieteellinen käytäntö (Tampereen yliopisto)

• Tampereen korkeakouluyhteisön linjaukset
• Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjaus
• Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojapolitiikka (intra)
• Tampereen korkeakouluyhteisön tietoturvapolitiikka
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Apua tarjolla
• Datapalvelun kautta tavoitat

• kirjaston datatuen
• tutkimuksen IT-tuen
• tutkimuspalvelut
• tietoturvan asiantuntijat
• tietosuojan asiantuntijat
• lakipalvelut,
• asianhallinnan asiantuntijat
• Tietoarkiston

Ota yhteyttä:
researchdata@tuni.fi
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