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Sisältö

•Keskeiset käsitteet

•Tietosuojailmoitus

•Riskien arviointi
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Mitä on henkilötieto?

• ”…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 ja epäsuorat tunnisteet

Suorat tunnisteet

• Henkilötunnus

• Koko nimi

• Äänitiedosto

• Sähköposti (nimellinen)

• Video, jossa ihmisiä

• Valokuva, jossa ihmisiä

Vahvat epäsuorat 

tunnisteet

• Sähköposti

• Puhelinnumero

• Syntymäaika

• Harvinainen ammatti

• Auton rekisteritunnus

• Opiskelijanumero

Epäsuorat tunnisteet

• Alue/kaupunginosa

• Kotikunta

• Ikä

• Perhesuhteet

• Ammatti

• Koulutus

• Äidinkieli

• Kansallisuus
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Anonyymi vs. pseudonyymi tieto
• Anonyymi tieto: Yksittäinen havainto (henkilö) ei ole kohtuullisin keinoin tunnistettavissa 

annettujen tietojen perusteella tai tietoja muihin tietoihin yhdistämällä. Täysin anonyymiä 
tietoa ei ole olemassa, mutta hyvin toteutetuin menetelmin voi päästä tulokseen, jossa 
kohtuullisin keinoin ei voi yksittäisiä henkilöitä tunnistaa. Anonymisoinnilla kuvataan niitä 
moninaisia tapoja ja välineitä, joilla anonyymi tieto saavutetaan. 

• Pseudonyymi tieto: Yksittäinen havainto ei ole tunnistettavissa pseudonymisoitujen
tietojen perusteella ilman ulkopuolisia lisätietoja. Pseudonymisointi on aineiston 
tunnisteellisten tietojen poistamista tai korvaamista peitetiedolla tai koodeilla, jotka 
prosessin jälkeen säilytetään erillään aineistosta ja suojataan organisatorisesti ja 
teknisesti. Aineisto on pseudonyymi niin pitkään kuin erillään oleva tieto tuhotaan. 

https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi/
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Henkilötietojen käsittely

• Kun kerätään tietoja tutkittavilta tai tutkittavista, on oletettavaa että 
käsitellään henkilötietoja.

• Henkilötietojen käsittelyä on esimerkiksi:
• tietojen keräämistä

• tallentamista ja säilyttämistä

• järjestämistä ja jäsentämistä

• muokkaamista tai muuttamista

• hakua, kyselyä

• käyttöä

• tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville

• tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä

• rajoittamista, poistamista tai tuhoamista

13.9.2022 |  6



Henkilötietojen käsittelystä on informoitava

Informointiin tarvittavat dokumentit:

• Tutkimustiedote: tutkimuksen aihe ja mistä tutkimukseen 
osallistumisessa on kyse; tutkimuksen hyödyt ja riskit 
tutkittavalle.

• Eettinen osallistumissuostumus ja tutkittavan lupa 
aineiston jatkokäyttöön

• Tietosuojailmoitus henkilötietojen käsittelystä.

Tutkimukseen osallistuvia voi informoida monin tavoin – kasvokkain, 
kyselylomakkeen alussa, sähköpostissa, etäyhteydellä, hankkeen 
verkkosivuilla.
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Tietosuojailmoitus
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Mikä on tietosuojailmoitus

• Tietosuojailmoitus täytetään aina, kun hankkeessa käsitellään henkilötietoa.

• Tietosuojailmoitus liitetään projektidokumentaatioon ja päivitetään 
säännöllisesti. Muutokset jätetään näkyviin ja päivätään.

• Tietosuojailmoituksessa ilmoitetut asiat perustuvat EU:n tietosuoja-
asetukseen (2016/679; ”GDPR”), Suomen tietosuojalakiin (1050/2018)

• Katso myös Tampereen yliopiston tietosuojapolitiikka 
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-
kaytanto (”Tutkimusaineistojen hallinta ja tietosuoja”).
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Henkilötietojen käsittelyaika
• Henkilötietojen käsittelyaika voi olla pidempi kuin tutkimushanke, jos esimerkiksi 

julkaisuprosessit ovat vielä kesken, kun hanke päättyy.

• Mikäli tarkka käsittelyaika ei ole määritettävissä, ilmoita määräytymisperuste.

• Esimerkkejä määräytymisperusteesta:
• Hanke 2019-2022. Henkilötietojen käsittelyaika vuoden 2024 loppuun.

• Kunnes hankkeen julkaisusuunnitelmaan merkityt julkaisut on julkaistu ja yksi vuoden viimeisen julkaisun 
jälkeen.

• Julkaisijan tai tieteenalan vaatimusten mukainen säilytysaika.

• Kunnes henkilön R väitöskirja on hyväksytty, arvioitu valmistumisaika 12/2023.

13.9.2022 |  10



Rekisterinpitäjä 1/2
• Rekisterinpitäjä on se, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

• Rekisterinpitäjää tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, 
virastoa tai muuta elintä. 

• Rekisterinpitäjiä voi olla useita, jolloin kyseessä on yhteisrekisteri. Näin on usein 
esimerkiksi yhteishankkeissa, jossa eri osapuolet päättävät yhdessä tutkimuksessa 
käsiteltävien henkilötietojen tarkoituksesta ja keinoista. 

• Huom. jos kyseessä on yhteisrekisteri (ks. kohta 2), tulee asiasta tehdä erillinen sopimus. 
Sopimuksen mallipohja: www.tuni.fi/tutkimuksen-tietosuoja
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Rekisterinpitäjä 2/2
• Rekisterinpitäjä tutkimushankkeissa:

• Kun hankkeen vastuullinen tutkija on työsuhteessa Tampereen yliopistoon, rekisterinpitäjänä 
toimii Tampereen korkeakouluyhteisö.

• Kun vastuullinen tutkija on apurahatutkija tai muu tutkija, jolla ei ole työsuhdetta yliopistoon, 
tutkija itse toimii rekisterinpitäjänä.

• Sopimustutkimuksessa myös kohdeorganisaatio yksinään tai yhteisrekisterinpitäjänä.

• Yhteisrekisterinpitäjyys usean yliopiston/tutkimuslaitoksen yhteishankkeessa.

• Rekisterinpitäjä opinnäytetutkimuksessa on opiskelija ellei erikseen ole toisin sovittu 
(esim. yliopiston tutkimushanke tai yritykselle tehtävä opinnäyte).
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Luottamuksellinen/Confidential

Tutkimusrekisterin tietosisältö

• Kuvaus rekisterissä käsiteltävistä henkilötietotyypeistä 
tietoryhmittäin, esimerkiksi: 

• Nimitiedot

• Yhteystiedot 

• Verotuskunta

• Työhistoria 

• Perhesuhteet 

• Terveystiedot 

• Genomitiedot

• Ääni 

• Ennakoi odottamattomat tietosisällöt: esim. ”Muut 
haastattelussa esille tulevat tiedot” 



Luottamuksellinen/Confidential

Henkilötietojen tietolähteet

• Mistä tiedot saadaan tai mistä ne kerätään?

• Tietolähteitä voivat olla esimerkiksi 
• Tutkittava itse (haastattelut, kirjoitelmat, kyselyt) 

• Rekisterit

• Laboratorionäytteet

• Havainnoinnit



Luottamuksellinen/Confidential

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
• Henkilötietojen käsittely vaatii aina tietosuojalainsäädäntöön perustuvan 

oikeusperusteen 

• Tieteellisessä tutkimuksessa oikeusperusteena käytetään pääsääntöisesti 
yleistä etua koskevaa tehtävää: tieteellistä tai historiallista tutkimusta tai 
tilastointia. 

• Kandidaatin opinnäytetöissä ja pro gradu -tutkimuksissa perusteena voi olla 
myös suostumus (huom. eri asia kuin suostumus osallistua tutkimukseen!) 

• Yleensä kuhunkin hankkeeseen valitaan vain yksi henkilötietojen käsittelyn 
peruste. Jos valitset useampia (Yleistä etua koskeva tehtävä JA suostumus), 
yksilöi peruste esimerkiksi aineistoittain/tietolähteittäin. 

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja#expander-trigger--3596619c-36f1-499f-87ec-d97b54718051


Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat 
tiedot ja rikostiedot (art 9)
• 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

• Rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvät henkilötiedot
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Luottamuksellinen/Confidential

Erityisten henkilötietoryhmien kuuluvien 
tietojen ja rikostietojen käsittelyperuste

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevien tietojen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty.

Poikkeusperusteita ovat: 

• rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen 
käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten

• käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi

• käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja 
historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten



Suostumuksen eri merkitykset
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 (6 § Laki 
lääketieteellisestä tutkimuksesta 9.4.1999/488)

c) suostumus henkilötietojen käsittelyn perusteena (GDPR, 6 artikla 1a) →

• Jos suostumusta käytetään käsittelyperusteena, on pidettävä huolta, että pyydetty 
suostumus täyttää tietosuoja-asetuksen määrittelemät edellytykset. 

• Suostumuslomakkeella pyydetty suostumus osallistua tutkimukseen ei siis välttämättä 
tarkoita, että henkilötietojen käsittelyperusteena olisi suostumus.
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Luottamuksellinen/Confidential

Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen 

tutkimusryhmän ulkopuolelle

• Henkilötietoja siirretään tutkimusryhmän ulkopuolelle esimerkiksi silloin, kun

• Aineistoa siirretään toiselle tutkimusryhmälle analysoitavaksi

• Ulkopuolinen käsittelijä litteroi haastatteluita tai syöttää aineistoa tilasto-
ohjelmaan

• Kun henkilötietoja siirretään tai luovutetaan tutkimusryhmän ulkopuolelle, 
täytyy tehdä tietojenkäsittelysopimus.

• Mitä eroa on siirrolla ja luovutuksella?

• Siirrossa vastuu henkilötietojen käsittelystä säilyy rekisterinpitäjällä.

• Luovutuksessa vastuu henkilötietojen käsittelystä siirtyy vastaanottavalle 
taholle ja rekisterinpitäjä vaihtuu.



Luottamuksellinen/Confidential

Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen 
EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle
• Jos henkilötietoja siirretään tai luovutetaan EU:n/ETA-alueen 

ulkopuolelle, katso lisäohje

• Kysely kerätään ohjelmalla, jonka palvelin sijaitsee maassa K →
Perehdy käyttämäsi ohjelmiston tietosuojaselosteeseen!

• Käytä yliopiston suosittelemia järjestelmiä aina kun mahdollista

• Aineistoa siirretään maahan B tutkimusryhmien yhteistä analyysiä 
varten

• Siirtojen tekninen suunnittelu: it-helpdesk@tuni.fi

• Tutkimuksen IT-palvelut: https://intra.tuni.fi/fi/it-palvelut/tutkimuksen-it

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja#expander-trigger--b10935e7-c91b-460e-b136-0443b332f7c5
mailto:it-helpdesk@tuni.fi
https://intra.tuni.fi/fi/it-palvelut/tutkimuksen-it


Luottamuksellinen/Confidential

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen 
päättymisen jälkeen
• Arkistoinnilla viitataan hankkeen jälkeiseen aineiston 

pitkäaikaissäilytykseen tai arkistointisuunnitelmassa määriteltyyn 
säilytysaikaan

• Vastuullisen johtajan tulee huolehtia siitä, että aineistosta huolehditaan 
asianmukaisesti hankkeen päätyttyä (esimerkiksi aineiston poistaminen 
tutkimusryhmän jäsenten omilta tietokoneilta) 

• Pyydä tutkimukseen osallistujilta lupa aineiston arkistoimiseen.

• Esimerkiksi Tietoarkisto ja Kielipankki huolehtivat aineistojen 
pitkäaikaissäilytyksestä.



Riskien arviointi
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Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskiarvio

• Perusmuotoinen riskiarvio
• On tehtävä aina ennen henkilötietojen käsittelyä.

• Riskejä arvioidaan tutkittavan näkökulmasta.

• Riskiarvio on dokumentoitava.

• Vaikutusten arviointi (DPIA = Data protection
impact assessment)
• On tehtävä, jos riskiarvio osoittaa, että henkilötietojen 

käsittely aiheuttaa korkean riskin tutkittaville

• Katso kriteerit vaikutusten arviointiin

• Riskiarvion ja vaikutusten arvioinnin mallipohja 
ja ohjeet
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Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien 
riskien tunnistaminen 
Tutkittaville voi aiheutua riskejä esimerkiksi

• henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston luvattomasta luovutuksesta tai pääsystä 
henkilötietoihin

• henkilötietojen häviämisestä 

Miten vakava seuraus on rekisteröidyn kannalta ja kuinka todennäköistä riskin toteutuminen 
on?

Riskejä voivat olla esimerkiksi:

• pseudonymisoinnin kumoutuminen

• identiteettivarkauden tai petoksen kohteeksi joutuminen, taloudellinen menetys

• sosiaalinen vahinko, kuten maineen menetys

• henkeen tai terveyteen kohdistuva uhka (erit. erityisten henkilötietoryhmien kohdalla)
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Toimenpiteitä riskien pienentämiseksi

• Miten aineiston käyttöoikeudet rajataan niin, että pääsy 
henkilötietoaineistoon on vain niillä henkilöillä, joilla on tutkimukseen 
perustuva tarve käsitellä henkilötietoja?

• Missä henkilötietoja säilytetään?

• Miten säilytyksen tietoturvasta on huolehdittu niin, että henkilötietojen 
luottamuksellisuus varmistetaan?

• Miten henkilötietoja siirretään tietoturvallisesti tutkimuksen eri vaiheissa?
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Osoitusvelvollisuus ja vaadittavat dokumentit

• Henkilötietojen käsittelytoimet on dokumentoitava = kirjaa muistiin mitä teet

• Tietosuojadokumentaatiota mm.
• aineistonhallintasuunnitelma

• tutkimussuunnitelma

• tietosuojailmoitus rekisteröidyille

• riskiarvio rekisteröidyn kannalta, laaja tietosuojavaikutusten arviointi (DPIA)

• tutkimustiedote

• suostumuslomake

• sopimukset ja ohjeet käsittelijöille, esimerkiksi tietojenkäsittelysopimus tai 
salassapitosopimus
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Lisätietoa tietosuojasta ja informoinnista

• Tutkimuksen tietosuojapolku (yliopiston ulkoisilla sivuilla)

• Tietosuojailmoitusten mallipohjat (intra)

• Ihmisiin kohdistuva tutkimus – hyvä tieteellinen käytäntö 
(tutkimustiedotteen mallipohja)

• Informointi henkilötietojen käsittelystä ja arkistoinnista ja 
jatkokäytöstä (FSD)

• Tietosuoja-ajokortti opinnäytetöiden tekijöille ja ohjaajille
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Datapalvelu auttaa
Datapalvelun kautta tavoitat

• kirjaston datatuen

• tutkimuksen IT-tuen

• tutkimuspalvelut

• tietoturvan asiantuntijat

• tietosuojan asiantuntijat

• lakipalvelut

• asianhallinnan asiantuntijat

• Tietoarkiston.

Ota yhteyttä: 

• researchdata@tuni.fi

• Tietosuojavastaava: dpo@tuni.fi
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