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EU:n tietosuoja-asetus ja henkilötiedon 
määritelmä

Sovelletaan 25.5.2018 lähtien henkilötietoa sisältäviin
tutkimusaineistoihin

Henkilötiedon määritelmä:
Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön 
liittyvät tiedot
Tunnistaminen voidaan tehdä suoraan tai epäsuorasti 
Esimerkkejä tunnisteista: nimi, henkilötunnus, sijaintitieto, 
verkkotunnistetieto (esim. IP-osoite), fyysiset, fysiologiset, geneettiset, 
psyykkiset, taloudelliset, kulttuurilliset tai sosiaaliset ominaisuudet

Huomaa, että myös ei-ihmisiä (apersonal) käsittevä tieto voi olla 
tunnisteellista (Elliot et al. 2016)
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Tietosuoja-asetuksen vaatimuksia 
henkilötiedon käsittelylle ja jatkokäytölle

Henkilötietojen käsittelylle oltava laillinen käsittelyperuste, 
tutkimuksessa se on usein suostumus
Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, tietoinen ja yksilöity
Käyttötarkoitussidonnaisuus: aineistoa voi käyttää vain 
ennaltamäärättyyn tarkoitukseen
Tietojen minimointi
Erityisten tietoryhmien (ent. arkaluonteisiin) tietojen 
käsittely: suostumus ja tietosuojan vaikutusten arviointi
Rekisterinpitäjällä on osoitusvelvollisuus (informointi, 
suostumukset, suojatoimet)
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Anonyymi vai pseudonyymi?

Anonyymi tieto: Yksittäinen 
havainto (henkilö) ei ole 
kohtuullisin keinoin 
tunnistettavissa annettujen 
tietojen perusteella tai 
tietoja muihin tietoihin 
yhdistämällä. 
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Pseudonyymi tieto: Yksittäinen 
havainto ei ole tunnistettavissa 
pseudonymisoitujen tietojen 
perusteella ilman ulkopuolisia 
lisätietoja, jotka prosessin jälkeen 
säilytetään erillään aineistosta ja 
suojataan organisatorisesti ja 
teknisesti. Aineisto on 
pseudonyymi niin pitkään kuin 
erillään oleva tieto tuhotaan. 
Esim. kohorttitutkimukset

Anonymisointi ja 
pseudonymisointi ovat tietosuoja-
asetuksen suojatoimia, jotka
mahdollistavat aineiston
jatkokäytön.



Entä minun aineistoni?

Mistä tiedän sisältääkö aineistoni henkilötietoja, joiden
perusteella henkilöt voivat olla tunnisteellisia?

Ei henkilötietoja: Silloin ei sovelleta GDPR:ää

Henkilötietoa sisältävä data vain omaan käyttöön: silti tulee
noudattaa tietojen minimoinnin periaattetta sekä suojata
aineisto teknisesti ja organisatorisesti.
Tutkittavien yhteystiedot
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Anonymisoinnin suunnittelu

Anonymisointi on aina 
aineistokohtainen
Täysin anonyymiä tietoa ei ole 
olemassa
Tieto ihmisistä lisääntyy koko 
ajan, tee tunnisteellisuuden 
arviointia säännöllisesti (ns. 
jäännösriskin arviointi)
Tee kirjallinen 
anonymisointisuunnitelma!
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Anonymisoinnin apulista:

1. Tutkittavien informointi ja suostumus

2. Aineiston käyttöoikeus ja saatavuus

3. Aineiston piirteet: kohdejoukko, otantamenetelmä, 

aineiston koko, aikaulottuvuus, vastausprosentti

4. Aineiston suorat ja epäsuorat tunnisteet

5. Sisällön sensitiivisyys

6. Muualta saatavat, aineistoon yhdistettävät tiedot

7. Anonymisointipäätökset

8. Anonymisoinnin perustelut (käytettävyys vs. 

anonymisointi)

9. Paljastumisriskin arviointi
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Paljon tietoa 
aineiston-
hallinnan 

käsikirjassa!
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Esitä
rohkeasti
kysymys!
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Yhteystiedot:
www.tietoarkisto.fi

asiakaspalvelu.fsd@uta.fi
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