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Tietoarkiston (10/2019) malliluonnos. Noudata aina ensisijaisesti oman organisaation
tietosuojaohjeita ja mallilomakkeita, kun niitä on saatavilla.

Itse kerättävä kandi/gradu/tutkielma-aineisto, joka sisältää yksinomaan
tutkittavalta itseltään saatavia/kerättäviä henkilötietoja
Malli voi soveltua esimerkiksi verkkokyselyyn, haastatteluun tai kirjoituspyyntöön. Jos saat tutkittavasta
kohderyhmästä mitään henkilötietoja (esim. yhteystiedot) jostain muualta kuin tutkittavilta itseltään, tämä
malli on riittämätön. Lue huolella Aineistonhallinnan käsikirjan osio Informointi henkilötietojen käsittelystä.
<www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/tutkittavien-informointi.html>

Keskeiset termit
Henkilötieto = Henkilötietoa on kaikki tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot. Kun
jokin tieto (terveydentila, kuva tai video, mielipidekirjoitus, väittämä, työpaikka, työttömyys, pituus ja paino
jne.) voidaan liittää tiettyyn henkilöön, kyseessä on aina henkilötieto. Tunnistamiseen ei tarvita välttämättä
henkilötunnusta tai nimeä tai valokuvaa. Henkilön voi tunnistaa myös esimerkiksi yhden tai useamman
fyysisen, taloudellisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Pienellä paikkakunnalla pelkästään ikä,
ammattinimike ja asuinalue voi jo paljastaa kenestä henkilöstä on kyse.
Erityiset henkilötietoryhmät = Tiedot, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä,
uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tiedot, henkilön
tunnistamista varten käsitellyt biometriset tiedot, terveyttä koskevat tiedot ja seksuaalista käyttäytymistä
ja suuntautumista koskevat tiedot.
Minimointi = Henkilötietoja kerätään alun alkaen vain siinä määrin kuin on välttämätöntä tutkimuksen
toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei saa kerätä vain siltä varalta, että ne saattavat olla hyödyllisiä.
Henkilötietojen keräämiselle tulee olla suunniteltu tutkimuksellinen tarve.
Tietosuojailmoitus = Tutkittaville annettava dokumentti henkilötietojen käsittelystä tutkielmassa. Osoittaa
tietosuoja-asetuksen noudattamista tutkittavien informoimisessa.

Tietosuojailmoitukseen sisällytettävät tiedot, kun henkilötietoja saadaan
vain tutkittavilta itseltään
1. Rekisterinpitäjä ja henkilö, johon voi olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä
- Opiskelija ja hänen yhteystietonsa
2. Tutkielman ohjaaja
- Ohjaajan nimi, oppiaine ja oppilaitos
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
- Tutkielman sisältö 1-2 virkkeellä esim. Opiskelijoiden ruokailutottumuksia kartoittavan kandi/
pro gradu -tutkielman toteuttaminen.
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4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste, kaksi vaihtoehtoa:
a. Tutkielmassa henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e
alakohdassa tarkoitetun yleisen edun ja tietosuojalain 4 §:n 3 kohdan perusteella.
b. Tutkielmassa henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella. Voit koska tahansa
peruuttaa suostumuksesi.
5. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelykiellosta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
9 artiklan 1 kohta) poikkeamisen peruste, kaksi vaihtoehtoa:
a. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja käsitellään tutkielmassa EU:n yleisen tietosuojaasetuksen 9 artiklan 2 kohdan j-alakohdan ja tietosuojalain 6.1 §:n 7-kohdan perusteella.
b. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja käsitellään tutkielmassa suostumuksesi
perusteella. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi.
6. Tietojen antamisen muut vaikutukset
- Henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Henkilötietojen
antamiseen ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta. Tutkimukseen
osallistuminen ja tietojen luovutus sitä varten on täysin vapaaehtoista.
7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
- Henkilötietojasi ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä näin ollen myöskään siirretä EU-ETA:n
ulkopuolelle. Henkilötietoja sisältävää aineistoa käsittelevät vain tutkielman tekijä ja
tarvittaessa hänen ohjaajansa.
8. Henkilötietojen säilyttämisaika, kaksi vaihtoehtoa
a. Henkilötietojasi käsitellään vain niin kauan kuin tutkielma on saatu valmiiksi. Tutkielman
valmistuttua aineistosta poistetaan henkilötiedot ja se arkistoidaan Tietoarkistoon opiskelu-,
opetus- ja tutkimuskäyttöön luovutettavaksi.
b. Aineistosta poistetaan analyysiä varten kaikki henkilötiedot mm/yyyy (kuukausi/vuosi)
mennessä. Tutkielman valmistuttua tunnisteeton aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon opiskelu-,
opetus- ja tutkimuskäyttöön luovutettavaksi.
9. Tutkittavan tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet
- Henkilötietojesi käsittelyn ajan sinulla on rekisteröitynä seuraavia tietosuojalainsäädäntöön
kuuluvia oikeuksia, joista tutkimuksen yhteydessä voidaan poiketa vain lainsäädännön
mukaisesti:
o Oikeus saada pääsy tietoihin
o Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua
o Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
o Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
o Oikeus käsittelyn vastustamiseen tietyissä tilanteissa
o Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: tietosuoja.fi, puh: 0295666700,
sähköposti: tietosuoja@om.fi

