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TUTKIMUSDATA JA ETIIKKA

Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen pätee aina myös 
tutkimusaineistoihin

• Aineistojen hankkimisen ja käsittelyn tulee täyttää tieteellisen tutkimuksen kriteerit ja olla 
eettisesti kestävää

• Tutkimuksessa toteutetaan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista 
tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa (koskee myös tutkimusaineistoja)

• Muiden tutkijoiden työhön ja tutkimustuotoksiin (myös dataan) tulee viitata

• Tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet tietoaineistot 
tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla

• Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi on 
tehty

• Hankkeessa tai ryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen aloittamista kaikkien osapuolten 
oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen 
säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymykset
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TUTKIMUSAINEISTOT JA ETIIKKA
Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet
(TENK 2019)

• TENKin ihmistieteiden eettiset periaatteet koskevat tutkimuksen 
etiikkaa. Ihmiseen kohdistuva tutkimus edellyttää usein 
tutkittavien henkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Ohje on 
laadittu niin, että eettiset periaatteet osaltaan tukevat Euroopan 
unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) soveltamista. 

• Tutkijat noudattavat ohjeessa kuvattuja eettisiä periaatteita ja 
edistävät niiden soveltamista

• Ohje on osa TENKin valvomaa tiedeyhteisön 
itsesääntelyjärjestelmää

• Eettiset periaatteet tukevat tutkijoita ja suojaavat tutkittavia

• Eettisiin kysymyksiin on harvoin yhtä ainoaa “oikeaa” vastausta

Huomaa: Eettisyys ei ole pelkkää lainsäädännön noudattamista
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Kuva: Tom Barrett on Unsplash

https://unsplash.com/@wistomsin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/people?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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IHMISEEN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN 
YLEISET EETTISET PERIAATTEET

1. Tutkittavan ihmisarvon ja 
itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen

2. Aineellisen ja 
aineettoman 

kulttuuriperinnön sekä 
luonnon monimuotoisuuden 

kunnioittaminen

3. Riskien, haittojen ja 
vahingoittamisen 

välttäminen

Tutkimusaineistojen avoimuus

• Tutkimuksessa kerätyn aineiston tallentaminen muiden tutkijoiden saataville on yksi tapa toteuttaa tieteen 

avoimuutta

• Avoimuuden aste määritetään aineistokohtaisesti ottaen huomioon sekä tieteen vapaus ja sananvapaus että 

henkilötietojen ja yksityisyyden suoja

• Tutkimusaineiston avaaminen otetaan huomioon jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.

Tutkimuseettisen Neuvottelukunnan ohjeistus 2019, päivitetty 2021)

https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf
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AINEISTON-
HALLINTA 
LYHYESTI
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AINEISTONHALLINTA KANNATTAA!
Tutkimusaineistojen hallinta on osa hyvää tieteellistä käytäntöä 

• Voidaan varmistaa vastuullinen ja eettinen tutkimus

• Voidaan osoittaa, mihin aineistoon tutkimuksen tulokset perustuvat

• Tutkimuksen läpinäkyvyys, luotettavuus, toistettavuus ja todennettavuus

Hyvät aineistonhallintatavat ovat oletusarvo ja olennainen osa hyviä 
tutkijan taitoja

• Voit osoittaa, että ymmärrät tutkimusaineistojesi arvon

• Kerrot osaamisestasi tutkimushankkeen vetäjänä

Käytännön työ helpottuu

• Ennaltaehkäisee odottamattomia ongelmia (datan häviäminen/tuhoutuminen, eettiset tai 
lainsäädännölliset hankaluudet)

• Auttaa hallitsemaan ja järjestämään omaa tutkimusaineistoa 

• Aineistonhallinnan suunnittelu auttaa seuraamaan rahoittajien linjauksia

• Aineiston avaaminen, jakaminen ja uudelleenkäyttö on helpompaa 

Suunnittelussa auttaa aineistonhallintasuunnitelma (DMP, data 
management plan)

Lisätietoa: https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/suunnittele
Kuva: Lucian Alexe on Unsplash

|  8

https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/suunnittele
https://unsplash.com/@lucian_alexe?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/winner?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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AINEISTON ELINKAARI
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FAIR DATA

= FINDABLE, ACCESSIBLE, INTEROPERABLE, RE-USABLE
• Periaatteissa korostuu tutkimusdatan jatkokäytön mahdollistaminen ja aineistojen hyvä hallinta

• Tutkija voi itse edesauttaa, palveluiden ja infrastruktuurien tulee tukea periaatteiden toteutumista

• Tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt 
menetelmät ovat helposti saatavilla jatkokäyttöä varten

• Data voi olla FAIR, vaikka se ei olisikaan täysin avointa

• Periaatteet varmistavat, että rajoituksista huolimatta datan voi silti löytää, sitä voi ymmärtää ja jatkokäyttää

FAIR EETTISENÄ ASIANA?

• FAIR liittyy taitoihin, jotka lisäävät tutkimuksen luotettavuutta

• Tietoisuus FAIR-periaatteista ja kyky soveltaa niitä tutkimuksen tuotosten hallinnassa → datan 
luotettavuus

• Vastuullinen tiede ja hyvä tieteellinen käytäntö

• FAIR edellyttää ymmärrystä aineiston suojaamisesta ja käyttörajoituksista, kun se on tarpeen

• Source: SPARC Europe. Research Integrity through Open Science and FAIR Data 2019: 
https://sparceurope.org/wp-
content/uploads/dlm_uploads/2019/03/SPARCEurope_ResearchIntegrityBrief.pdf

https://sparceurope.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/03/SPARCEurope_ResearchIntegrityBrief.pdf
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AINEISTON DOKUMENTOINTI
• Tutkimusaineiston kuvailulla tarkoitetaan aineiston sisällön, keruun, 

muuttujien ja muiden tutkimuksen kannalta tärkeiden asioiden 
kuvaamista. 

• Mahdollistaa, että aineistot ovat FAIR

• Keskeistä on kuvailla tutkimusaineiston sisältöä ja rakennetta, ei 
niinkään tutkimuksesta syntynyttä julkaisua tai johtopäätöksiä

• Kuvailevaa tietoa voi tuottaa monella tapaa (tekstidokumentit, 
README-tiedostot, tekninen metadata, tms.)

• Kuvaile mieluummin liikaa kuin liian vähän

• Hyvin kuvailtu tutkimusaineisto on helpommin löydettävissä ja 
käytettävissä.

• Tavoite: 

• Ulkopuolinen ymmärtää miksi ja miten aineisto on kerätty, ja millä 
tavalla sitä voi käyttää omaan tutkimukseen

• Aineiston tuottaja muistaa ja ymmärtää itse omaa aineistoaan

• Kansallinen Qvain-työkalu julkaistavan aineiston kuvailuun: 
https://qvain.fairdata.fi/

Kuva: Kelly Sikkema on Unsplash
|  11

https://qvain.fairdata.fi/
https://unsplash.com/@kellysikkema?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hand-writing?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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KORKEAKOULUYHTEISÖN RATKAISUT

OneDrive for Business

• Opiskelijoille ja henkilökunnalle.

• Tallennustilaa 1000 GB.

• Käyttöoikeuksia mahdollista antaa 
myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisille.

• Käytä TUNI-tunnuksilla.

Tuni Groups

• Kuin OneDrive for Business, mutta 
soveltuu erityisesti ryhmätyöskentelyyn.

• Käyttöoikeuksia mahdollista antaa 
myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisille

Henkilökohtaiset tallennustilat

• Kaikki opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat 
saavat henkilökohtaisen tallennustilan (P-
asema)

• Tallennustilaa henkilökunnalla 50 
GB ja opiskelijoilla 10 GB.

• Soveltuu tavanomaisia henkilötietoja 
sisältävälle aineistolle.

Räätälöidyt ratkaisut ja tietojen 
salaaminen

• Soveltuu mm. suurille aineistoille

• Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa tietoa 
sisältävä aineisto

• Esim. sensitiivinen aineisto, terveystietoa.

• Tiedostojen salaaminen

• Sähköpostin salaaminen

1.12.2022 |  12Lue lisää henkilökohtaisista tallennustiloista

https://www.tuni.fi/fi/it-palvelut/kasikirja/viesti-tallennus-ja-videotapaamispalvelut/sahkopostin-ja-datan-salaaminen/liitetiedostojen-salaaminen
https://www.tuni.fi/fi/it-palvelut/kasikirja/viesti-tallennus-ja-videotapaamispalvelut/sahkopostin-ja-datan-salaaminen/sahkopostiviestin-salaaminen
https://intra.tuni.fi/handbook?page=2665
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ETIIKAN 

SUUNNITTELU
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”EETTINEN ELINKAARI”

SuunnitteluSuunnittelu

KerääminenKerääminen

Käsittely, 
analysointi, 

säilytys

Käsittely, 
analysointi, 

säilytys

Julkaiseminen 
avaaminen

Julkaiseminen 
avaaminen

JatkokäyttöJatkokäyttö

• Rahoittajan eettiset linjaukset

• Eettinen ennakkoarviointi

• Henkilötietojen käsittelyn elinkaaren suunnittelu 

(aineistonhallintasuunnitelma, tietosuojailmoitus, 

riskiarvio/DPIA)

• Tutkimusluvat/tietopyynnöt

• Sopimukset

• Relevantti lainsäädäntö

• Muut tutkimuseettiset periaatteet ja linjaukset

• Henkilötiedot: tietojen minimointi

• Tutkittavien informointi+ eettinen 

osallistumissuostumus (myös 

datan avaamiseen)

• Luvat, käyttöehdot

• Anonymisointi, pseudonymisointi

• Säilytysajan minimointi

• Pääsynhallinta dataan

• Tietoturvalliset siirrot

• Turvallinen infrastruktuuri datan käsittelyyn (mm. etäkäyttö, datan tallennus)

• Datan suojaaminen, esim. kryptaaminen

• Anonymisointi

• Datan valikointi julkaistavaksi

• Luotettavan kanavan 

valitseminen

• Käyttöehdot, lisenssit

• Lisenssit

• Käyttöehdot

|  14
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SUUNNITTELE NÄMÄ
• Tarvitaanko eettinen ennakkoarviointi?

• Tarvitsetko tutkimusluvan organisaatiolta tai luvan käyttää muiden tuottamaa 
dataa?

• Mitä sopimuksia tulisi tehdä (tutkijoiden kesken, kolmansien osapuolien kesken)?

• Käytätkö tekijänoikeuden alaista aineistoa?

• Keräätkö sosiaalisen median dataa?

• henkilötiedot, tekijänoikeudet, alustojen käyttöoikeudet, ero yksityisen ja julkisen 
välillä

• Keräätkö ja käsitteletkö henkilötietoja?

• Toisiolain alainen data?

|  15



Sisäinen/Internal

EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI
• Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta: huolehtii alueellaan yliopistojen, 

korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen 
eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä sekä ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan 
mainitun tutkimuksen eettisyyden kehittymistä alueellaan.

• Lausuntopyynnöt
• Kyseessä ei ole tutkimusluvan myöntäminen, vaan lausunnon antaminen tutkimukseen liittyvistä 

eettisistä näkökohdista ja eettisestä hyväksyttävyydestä.

• Tutkija ottaa viime kädessä itse vastuun tutkimuksestaan

• Opiskelijan ja väitöskirjatutkijan tulee pyytää lausuntoa yhdessä ohjaajansa kanssa.

• Tarvittavat dokumentit
1) Saatekirje, 2) tutkimussuunnitelma, 3) Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimuksen 
eettisyydestä, 4) riskien arviointi, 5) vaikutustenarviointi, 6) tiedote tutkittaville ja tietosuojailmoitus, 
7) suostumuslomake, 8) muu tutkittaville annettava materiaali, 9) aineistonhallintasuunnitelma

Datapalvelut kommentoi aineistonhallintasuunnitelmia, riskiarviota ja 
tietosuojailmoitusta: researchdata@tuni.fi

mailto:researchdata@tuni.fi
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LUVAT

• Tarvitaan silloin kun tutkittavat rekrytoidaan organisaatiosta, henkilöstön 

työaikaa käytetään tutkimukseen, aineistoa kerätään 

kohdeorganisaation toiminnasta, henkilöstöstä, rekistereistä, palveluista, 

asiakkaista, tms.

• Lupakäytännöt vaihtelevat organisaatioittain, joten käytäntö, tarvittavat 

liitteet ja prosessiin varattava aika kannattaa selvittää hyvissä ajoin

• Voit tarvita luvan käyttää myös muuta kolmannen osapuolen hallinnassa 
olevaa aineistoa

• Tutustu ja laadi huolella tarvittava dokumentaatio

• Mikäli keräät henkilötietoja, voit tarvita mm. tutkimussuunnitelman, 
tietosuojailmoituksen, aineistonhallintasuunnitelman, 
riskiarvion/vaikutustenarvioinnin, eettisen ennakkoarvioinnin, 
salassapitosopimuksen, kuvauksen henkilötietojen käsittelystä

• Eettinen ennakkoarviointi tulee yleensä olla tehtynä ennen 
lupaprosessin aloittamista

|  17

Kuvat: Lucas Beck on Unsplash

https://unsplash.com/@lucasbeckphotography?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/traffic-lights?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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SOPIMUKSET JA OIKEUDET
Aineistoista
sopiminen

• Hyvä tieteellinen käytäntö: 
Tutkimushankkeessa tai -ryhmässä 
sovitaan ennen tutkimuksen 
aloittamista kaikkien osapuolten 
oikeudet, tekijyyttä koskevat 
periaatteet, vastuut ja velvollisuudet 
sekä aineistojen säilyttämistä ja 
käyttöoikeuksia koskevat kysymykset .

• Selventää roolit ja vastuut, aineistoihin 
liittyvät oikeudet, auttaa määrittämään 
tekijyyttä, vähentää kiistoja.

• Osoittaa vastuullisuutta ja kunnioitusta 
tutkittavia kohtaan.

Tekijänoikeus

• Jos tutkimuksessa käytettävään aineistoon 
sisältyy muiden kuin tutkijoiden itsensä 
tuottamaa aineistoa (esimerkiksi valokuvia tai 
runoja), tulee niiden käytöstä sopia

• Jos aineistot on tuotettu yhdessä muiden 
tutkijoiden kanssa, tulee niistä sopia yhdessä

• Muiden kuin tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien tekijänoikeudella 
suojattujen aineistojen käyttö → 
Oikeudenhaltijoilta on saatava mielellään 
kirjallinen lupa käyttää aineistoja halutulla 
tavalla

• Internetistä saatavan aineiston 
käyttämisessä huomioitava mm. alustojen ja 
aineistojen käyttöehdot

Kuvat: Antonio Janeski on Unsplash; Markus Winkler on Unsplash |  18

https://unsplash.com/@janesky?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/teamwork?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@markuswinkler?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/intellectual-property?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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SOSIAALISEN MEDIAN / INTERNETIN DATA
Voi olla haastavaa, koska sisältää usein:

• Tietoa ihmisistä

• Sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta

• Tutkittavien informointi voi olla hankalaa tai mahdotonta

• Kun aineistoa kerätään julkisista lähteistä, tietosuojailmoitus ja 
tutkimustiedote julkaistaan esimerkiksi tutkimusryhmän nettisivulla.

• Muiden tuottamaa aineistoa (tekstiä, kuvaa, videoita, jne.)

• Tekijänoikeuslakia sovelletaan

• Erilaisia alustoja

• Käyttöoikeudet: alustoilla voi olla rajoituksia, miten sieltä saatavaa 
dataa voi kerätä, käyttää ja jakaa

• Aineiston omistajuuteen liittyvät kysymykset

• Monipuolista aineistoa

• Tekstiä, kuvaa, multimedia, ääntä, videoita, pelejä, elokuvia, 
kollektiivisia teoksia (joissa esim. tekijänoikeus monella eri taholla), jne. 

• Rajat julkisen ja yksityisen välillä eivät ole kaikissa tapauksissa selkeitä

|  19

Kuva: Karsten Winegeart on Unsplash

https://unsplash.com/@karsten116?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/social-medium?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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VASTUULLINEN AVOIMUUS
AVOIN TIEDE - VASTUULLISUUS
• Tutkimusaineistojen avoimuus: Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet (TENK 

2019)

• Tutkimuksessa kerätyn aineiston tallentaminen muiden tutkijoiden saataville on yksi tapa 

toteuttaa tieteen avoimuutta

• Avoimuuden aste määritetään aineistokohtaisesti ottaen huomioon sekä tieteen vapaus ja 

sananvapaus että henkilötietojen ja yksityisyyden suoja

• Tutkimusaineiston avaaminen otetaan huomioon jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.

• Tasapaino avoimuuden ja vastuullisuuden välillä → aineistojen avaamisen tulee olla harkintaan 

pohjaava toimenpide

• Hyvän aineistonhallinnan rooli korostuu

• “Niin avointa kuin mahdollista, niin suojattua kuin tarpeen”

• Kun aineisto on avattu, muut voivat käyttää ja hyödyntää sitä omissa tutkimuksissaan

• Käytettävyyden lisäämiseksi olennaista on metadata eli kuvaileva tieto  → ilman sitä jatkokäyttö 

hankalaa tai mahdotonta

• Kuvailevaa tietoa voi julkaista mm. Etsimessä

• Kansallinen Qvain-työkalu: https://qvain.fairdata.fi/ |  21

https://etsin.fairdata.fi/
https://qvain.fairdata.fi/
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AINEISTON AVAAMISEN TAPOJA

Data-arkisto

• Valitse mahdollisuuksin 
mukaan luotettava arkisto 
(esim. Core Trust Seal –
sertifioitu), esim. Tietoarkisto, 
Kielipankki

• Huomaa, on arkistoja ja 
”arkistoja” 

• Tukee FAIR-periaatteita

• Kuratoi aineistoja

• Tarjoaa pitkäaikaissäilytyksen

• Antaa pysyvän tunnisteen

• Julkaisee metadatan 
lisenssillä

• Jatkokäytölle on määritelty 
käyttöehdot

Datajulkaisu

• Julkaisevat esimerkiksi 
datankeruumenetelmiin ja 
datan laatuun liittyviä 
yksityiskohtaisia kuvauksia 

• Sisältö julkaistaan tyypillisesti 
CC BY -lisenssillä

• Antaa pysyvän tunnisteen

• Data avataan arkistossa

• Esimerkkejä:

• Springer Nature Scientific 
Data

• Elsevier Data in Brief

• Brill Research Data Journal 
for the Humanities and Social 
Sciences

Vertaisarvioitu julkaisu

• Monet tieteelliset julkaisut 
edellyttävät tutkimusaineistojen 
avaamista arkistossa tai 
repositoriossa:

• Lisää tutkimuksen 
läpinäkyvyyttä

• Helpottaa tulosten verifiointia

• Tämän kaltainen aineisto ei 
kuitenkaan kaikissa 
tapauksissa ole avointa, jos 
siihen pääseminen edellyttää 
esimerkiksi lehden maksullista 
tilausta tai artikkelin ostamista

Suosi tieteenalakohtaisia arkistoja ja seuraa rahoittajan ohjeita, kun pohdit luotettavaa 

arkistoa. Muista, että julkaisijoilla on usein omia edellytyksiään julkaisun pohjalla olevan 

aineiston avaamiselle.

|  22

http://www.nature.com/sdata/
http://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
https://brill.com/view/journals/rdj/rdj-overview.xml
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AINEISTOIHIN VIITTAAMINEN
• Oikeaoppinen viittaaminen olennainen osa tutkimusetiikkaa ja osa hyviä 

tieteellisiä käytäntöjä
• ”Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla 

huomioon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja 
viittaavat heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän 
saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan 
ja sen tuloksia julkaistessaan.” HTK-ohje

• Viittaa aina omaan tutkimusaineistoosi, mikäli se on avoimesti saatavilla
• Aineiston jatkokäyttäjät voivat viitata aineistoosi
• Lisäät aineistosi näkyvyyttä ja löydettävyyttä

• Viittaa aina käyttämiisi aineistoihin!
• Kunniaa aineiston alkuperäiselle tekijälle
• Muut voivat etsiä saman aineiston käsiinsä
• Hyödynnä arkistoivan tahon viittausohjeita

Kuva: Edward Howell on Unsplash |  23

https://unsplash.com/@edwardhowellphotography?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/growing-plants?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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AINEISTON AVAAJAN MUISTILISTA
• Mieti jo tutkimusta suunnitellessasi, missä aiot julkaista datasi

• Käytä tiedostomuotoja, jotka ovat avoimia ja pitkäikäisiä 

• Luo datalle metadata

• Varmista, että aineiston omistajuuteen ja tekijänoikeuteen liittyvät seikat eivät rajoita 

avaamista

• Määrittele aineiston käyttöoikeudet lisensoimalla aineisto

• Hanki datalle pysyvä tunniste

• Avaa aineisto sopivassa data-arkistossa tai datalehdessä

• Julkaise metadata

• Muista henkilötietoja sisältävän datan kohdalla:

• Voidaan avata vain anonymisoituna (pseudonymisoitu aineisto on edelleen henkilötietoa)

• Informoi tutkimukseen osallistuvia  ja pyydä lupa aineiston avaamiseen eli tarvitaan 

tutkimustiedote, osallistumissuostumus ja tietosuojailmoitus. 

• Arkistoksi valitaan sopivan tietoturvatason arkisto (esim. Tietoarkisto)

• Vaikka aineistoa ei voisi julkaista, julkaise kuitenkin kuvaileva tieto eli metadata 

(metadata ei saa sisältää henkilötietoa)

• Hävitä data, jota et tarvitse

(How FAIR are your data? DOI:10.5281/zenodo.1065990)
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https://doi.org/10.5281/zenodo.1065990
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HENKILÖ-
TIEDOT
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HENKILÖTIEDON MÄÄRITELMÄ

…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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Kuva: Soroush Karimi on Unsplash

https://unsplash.com/@soroushkarimi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/eyes?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Suorat tunnisteet

• Henkilötunnus

• Koko nimi

• Ääni

• Sähköposti (nimellinen)

• Video, jossa ihmisiä

• Valokuva, jossa ihmisiä

• Sormenjälki

Vahvat epäsuorat 
tunnisteet

• Sähköposti  (muu kuin
koko nimen mukainen)

• Puhelinnumero

• Syntymäaika

• Harvinainen ammatti

• Auton rekisteritunnus

• Opiskelijanumero

• Harvinainen
ammattinimike

• Harvinainen sairaus

• Yhdellä henkilöllä
kerrallaan oleva asema

Epäsuorat tunnisteet

• Alue/kaupunginosa

• Kotikunta

• Ikä

• Perhesuhteet

• Ammatti

• Koulutus

• Äidinkieli

• Kansallisuus

• Jne.
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HENKILÖTIEDOT
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ERITYISET HENKILÖTIEDOT
• Geneettinen tai biometrinen data, kun 

kerätään yksilön nimenomaista 
tunnistamista varten 

• Terveystiedot

• Seksuaalinen käyttäytyminen tai 
suuntautuminen

• Rikostuomioihin liittyvät tiedot

|  28

Lähtökohtaisesti käsittelykielto, 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

• Rotu tai etninen alkuperä

• Poliittiset mielipiteen

• Uskonto tai uskonnolliset 
mielipiteet

• Ammattiliiton jäsenyys
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
• Henkilötietoja voidaan kerätä ainoastaan laillista ja 

ennalta suunniteltua tarkoitusta varten 
(käyttötarkoitussidonnaisuus)

• Laillinen käsittelyperuste on usein: 
• yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen 

tutkimus tai tilastointi.
• Tutkittavan suostumus

• Tutkittavia tulee aina informoida henkilötietojen 
käsittelystä (tietosuojailmoitus)

• Dokumentointi on keino osoittaa, että 
tietosuojalainsäändäntöä noudatetaan 
(osoitusvelvollisuus)
• Dokumentteja tulee päivittää tarvittaessa

• EU / ETA –alueella on yhtenäinen lainsäädäntö

• EU / ETA –alueen ulkopuolelle henkilötietojen siirroissa 
voi olla rajoitteita
• Tietosuojan taso tulee varmistaa.
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Kuva: Chungkuk Bae on Unsplash

https://unsplash.com/@zzbe?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hands?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 1/2

Henkilötiedon 
käsittelyperiaatteista 

säädetään EU:n tietosuoja-
asetuksessa ja 
kansallisessa 

tietosuojalainsäädännössä. 
Kaikkea henkilötietojen 

käsittelyä ohjaavat 
seuraavat periaatteet:

Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja 
läpinäkyvyys (laillinen 

käsittelyperuste)

Käyttötarkoitussinonnaisuus
(tutkimusuunnitelma)

Tietojen minimointi

Täsmällisyys (datan laatu)

Säilytyksen rajoittaminen

Eheys ja luottamuksellisuus
(tietoturva)

Osoitusvelvollisuus

Osoita noudattavasi
tietosuojalainsäädäntöä

(dokumentointi)
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 2/2

• 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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LAILLINEN KÄSITTELYPERUSTE

Rekisteröidyn vapaaehtoinen, 
yksilöity, tietoinen ja 
yksiselitteinen suostumus

• Erityiset henkilötietoryhmät

• Suostumusta ei voida käyttää 
käsittelyperusteena silloin, jos tutkittava 
on heikommassa asemassa esimerkiksi 
sairauden, vanhuuden tai 
alaikäisyyden vuoksi

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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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

• Rekisteröidylle on ilmoitettava tietosuojaloukkauksista

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

|  33Kuva: Shane Rounce on Unsplash

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
https://unsplash.com/@shanerounce?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/people?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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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

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


Sisäinen/Internal

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 

c)  suostumus henkilötietojen käsittelyn perusteena 

HUOM! Suostumuslomakkeella pyydetty suostumus osallistua tutkimukseen 
ei siis välttämättä tarkoita, että henkilötietojen käsittelyperusteena olisi 
suostumus.
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https://tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi/ihmistieteiden-eettinen-ennakkoarviointi
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TIETOSUOJAILMOITUS JA RISKIARVIO

• Aina kun kerätään henkilötietoja, tutkittavia tulee informoida
• henkilötietojen keräämisen tarkoituksesta  
• keinoista eli miksi ja miten henkilötietoja käsitellään.

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

tiedotteiden yhteydessä

• Lisäksi laaditaan suppea riskiarvio (tai vaikutustenarviointi, DPIA)
• Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskien arviointi tehdään aina 

ennen kuin henkilötietoja ryhdytään käsittelemään. 
• Ennakkoarvion avulla voit tunnistaa jo suunnitteluvaiheessa 

riskit, joita suunnittelemasi henkilötietojen käsittely aiheuttaa, 
sekä toimenpiteet, joihin henkilötietojen asianmukaisen 
käsittelyn turvaamiseksi on ryhdyttävä.

• Riskiarvio tehdään rekisteröidyn eli tutkittavan näkökulmasta.

• Lisätietoa
• Informointi henkilötietojen käsittelystä (Tietoarkiston 

Aineistonhallinnan käsikirja)
• Tutkimuksen tietosuojapolku (mm. tietosuojailmoituksen malli)
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Kuva: Markus Spiske on Unsplash

https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tutkittavien-informointi/
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja
https://unsplash.com/@markusspiske?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/legal-document?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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MÄÄRITÄ ROOLIT JA VASTUUT

Rekisterinpitäjä:

• 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)

Käsittelijä:

• 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

Yhteisrekisterinpitäjyys:

• vähintään kaksi 
rekisterinpitäjää määrittää 
yhdessä käsittelyn tarkoitukset 
ja keinot sekä jakaa 
rekisteripitäjän vastuun.

• Yhteisrekisterinpitäjien tulee 
määritellä keskinäisellä 
järjestelyllä ja läpinäkyvällä 
tavalla kunkin vastuualueet 
tietosuoja-asetuksessa olevien 
velvoitteiden noudattamiseksi.

• Tehtävänjaon on oltava selkeä 
rekisteröidyn oikeuksien käytön ja 
rekisteröidyn informoinnin osalta.
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• Tutkimushankkeessa voi olla useita eri tahoja eri rooleissa

• Eri toimijoiden roolit henkilötietojen käsittelyn ja rekisterinpitäjälle kuuluvan vastuun osalta on määriteltävä 

selkeästi ennen tutkimuksen aloittamista
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TARVITTAVAA DOKUMENTAATIOTA

• Dokumentoi kaikki käsittelytoimet. Säilytä dokumentaatio ja huolehdi 
tietoturvasta. Päivitä dokumentit.

• 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
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YHTEENVETONA

• Kerää henkilötietoja sisältävä aineisto nimenomaista ja 
laillista tarkoitusta varten.

• Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen 
keräämisen pitää perustua tutkittavien tietoiseen 
suostumukseen.

• Minimoi kerättävät henkilötiedot (älä kerää liikaa tietoja 
tai tietoja, joita ei tarvita tutkimuksen toteuttamiseen).

• Minimoi henkilötietojen säilytysaika.

• Suojaa tutkittavien yksityisyys anonymisoimalla data.

• Tietosuojaosaaminen on olennainen osa tutkijataitoja 
sekä tutkimuksen tekemistä. Tietosuojan noudattaminen 
rakentaa luottamusta ja luo perustan vastuulliselle 
tutkimukselle.
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Kuva: Crissy Jarvis on Unsplash

https://unsplash.com/@crissyjarvis?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/math?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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LYHYT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN 
MUISTILISTA

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. Kuinka pyydän osallistumissuostumuksen ja informoin tutkittavia?
6. Miten huolehdin henkilötietojen säilytyksestä ja ylläpidosta niin, että käsittely 

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

Tietosuojan tarkastuslista
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https://content-webapi.tuni.fi/proxy/public/2022-05/tietosuojan-tarkastuslista230920.docx
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SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN 
TOISSIJAINEN KÄYTTÖ

• Toissijainen käyttö (toisiokäyttö): samojen tietojen käyttöä muissa kuin 
ensisijaisissa käyttötarkoituksissa

• Toisiolaissa säädetyt toissijaiset käyttötarkoitukset ovat: tieteellinen tutkimus, tilastointi, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminta, opetus, tietojohtaminen, viranomaisohjaus ja –valvonta, 
viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät

• Findata (Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen)

• Myöntää luvat, kun tietoja on tarpeen yhdistellä eri rekisterinpitäjiltä, jos tarvitaan tietoja 
yksityisestä sosiaali- ja terveydenhuollosta, tietolupapyyntö koskee Kanta-palveluihin tallennettua 
tietoa

• Poimii ja yhdistelee aineiston, pseudonymisointi ja anonymisointi

• Toimittaa aineiston tietoturvalliseen etäkäyttöympäristöön ja tarjoaa ohjelmat aineiston käsittelyyn

• Tarjoaa neuvontapalvelua asiakkaille ja rekisterinpitäjille

• Findata veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä.

• Tutkimushankkeiden suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida lupahakemukseen ja aineiston 
käsittelyyn kuluva aika sekä maksut

• Luovutettavaa dataa voi käsitellä vain auditoiduissa etäkäyttöympäristöissä

• Findatan Kapseli, CSC`n SD Desktop.

• Anonyymiä aggregaattitason tietoa voi saada vapaasti käytettäväksi tietoturvallisten 
käyttöympäristöjen ulkopuolella.

• HUOM! Tampereen yliopistolla ei ole kriteerejä täyttävää, auditoitua etäkäyttöympäristöä.
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Kuva: ANIRUDH on Unsplash

https://findata.fi/
https://findata.fi/kapseli/
https://research.csc.fi/-/sd-desktop
https://unsplash.com/@lanirudhreddy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/dna?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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LINKKEJÄ JA OPPAITA
• Research Data Management –verkko-opas

• Tietoarkisto: Aineistonhallinnan käsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/

• Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje

• The European Code of Conduct for research Integrity (Allea)

• Tutkijan muistilista (Vastuullinen tiede)

Tampereen korkeakouluyhteisön linjaukset ja ohjeet

• Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjaus

• Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojapolitiikka (intra)

• Tampereen korkeakouluyhteisön tietoturvapolitiikka

• Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi (TAU)

• Hyvä tieteellinen käytäntö (Tampereen yliopisto)

https://libguides.tuni.fi/friendly.php?s=researchdatamanagement
https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
https://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf
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Tarjoamme yhden luukun periaatteella palveluita ja 

työvälineitä tutkimusdatan hallintaan Tampereen 

korkeakouluyhteisön henkilökunnalle ja opiskelijoille

Katso myös koulutukset: https://research.tuni.fi/datapalvelu/koulutukset/
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