
Liite 9a 
 

TIETOSUOJAA KOSKEVA ENNAKKOARVIOINTI 
 
Lomakkeen avulla voit selvittää, onko tutkimushankkeesta tarpeen tehdä lainsäädännön vaatima 
tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA). 
 
Ennakkoarviointi tulee tehdä ja liittää hakemukseen, mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja.  
 
Mitkä tiedot ovat henkilötietoja? 
Kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön, toisin sanoen 
tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, esimerkiksi yhdistämällä 
yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen.  
Henkilö voidaan tunnistaa suoraan esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen 
tekijän perusteella. 
Henkilö voi olla epäsuorasti tunnistettavissa esimerkiksi työpaikan, paikkakunnan, harrastusten tai 
isovanhempien sairaustietojen perusteella, vaikka tutkimuksessa ei käsiteltäisi henkilön nimeä, 
henkilötunnusta tai muita suoria tunnisteita.  
Pseudonymisoidut (koodatut) tiedot ovat yhä henkilötietoja.  
Mikä on henkilötietojen käsittelyä? 
Henkilötietojen käsittelyä on kaikki henkilötietoon kohdistuva toiminta, kuten henkilötietojen katselu, 
analysointi, muokkaaminen, tallentaminen, siirtäminen, poistaminen, tuhoaminen ja arkistointi. 
 
Tutkimushankkeen nimi: 
 
Tutkimuksen vastuullinen johtaja ja yhteystiedot: 
 
 
Mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, vastaa alla olevan taulukon kysymyksiin. 
Mikäli vastaat ”kyllä” vähintään kahteen kohtaan taulukossa, tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on 
todennäköisesti tehtävä.  
Mikäli ”kyllä” vastauksia on kolme, tulee vaikutustenarviointi tehdä. 
 
Ennakkoarvioinnin tulos: 
 
Mihin ”kyllä” vastaus tutkimuksessa perustuu:  
  



  
 

 

Kriteeri Esimerkit ja ohjeet Kyllä/Ei.  
Käsittelyn 
laajamittaisuus 

Käsittely voidaan katsoa laajamittaiseksi esimerkiksi, jos 
- Tutkittavien henkilöiden lukumäärä on 10 000 tai enemmän 
- Yksittäisestä henkilöstä kerätään paljon tietoa 
- Tieto kerätään suuresta osasta jonkin ihmisryhmän jäsenistä (esim. suuresta 

osasta pieneen etniseen ryhmään kuuluvista henkilöistä tai tietyn työnantajan 
palveluksessa olevista henkilöistä) 

- Käsittely on pysyvää tai pitkäkestoista 
- Käsittely on maantieteellisesti laajamittaista 

 

Sensitiiviset 
henkilötiedot 

Arkaluonteisia henkilötietoja ovat: 
- Terveystiedot 
- Paikannustiedot (seurataan liikkumista)  
- Geneettiset tiedot 
- Biometristen tietojen käsittely henkilön tunnistamista varten  
- Rotu tai etninen alkuperä 
- Poliittiset mielipiteet 
- Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 
- Ammattiliiton jäsenyys 
- Seksuaalinen suuntautuinen tai käyttäytyminen 
- Rikostuomioita tai rikkomuksia koskevat tiedot 
- Taloudelliset tiedot, joita saatetaan käsitellä maksuvälinepetoksiin 
- Sähköinen viestintä 
- Erityisen henkilökohtaiseksi koetut tiedot (kuten muistiinpanot ja päiväkirjat) 

 

Rekisteröidyn 
oikeuksista 
poikkeaminen 

Aiotaanko poiketa rekisteröityjen oikeuksista: 
- Informointi 
- Oikeus saada jäljennökset tutkittavaa koskevista tiedoista 
- Oikeus korjata virheelliset tiedot 
- Oikeus rajoittaa käsittelyä 
- Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä (esim. jos käsittely tapahtuu julkisella 

alueella, jossa vierailevat henkilöt eivät pysty välttämään tietojen keräämistä)  

 

Tietojen yhdistäminen Yhdistelläänkö tietoja eri aineistosta tutkittaville odottamattomalla tavalla? 
Esimerkiksi tietojen yhdistely kahteen eri käyttötarkoitukseen kerätystä 
aineistosta tai kahden eri rekisterinpitäjän tietojen yhdistäminen.  

 

Tutkittavien alisteinen 
asema 

Käsitelläänkö tutkimuksessa henkilöiden tietoja, joiden voi olla vaikea heikon 
asemansa vuoksi käyttää oikeuksiaan.  (esim. lapset, vanhukset, työntekijät, 
potilaat ja turvapaikanhakijat)? 

 

Automaattinen 
päätöksenteko 
 

Sisältyykö käsittelyyn päätöksentekoa ilman ihmisen osallistumista siihen ja/tai 
profilointia, josta saattaa seurata tutkittavalle merkittäviä vaikutuksia? Esim. 
syrjintä, poissulkeminen, merkittävä vaikutus yksityisyyteen, tutkittavan palkkion 
määrittäminen automaattisen päätöksenteon avulla tms.  

 

Tutkittavien arviointi ja 
pisteyttäminen 

Käsitelläänkö tutkimuksessa henkilötietoja tutkittavien arvioimiseksi tai 
pisteyttämiseksi. Esimerkiksi sairastumisriskin arviointi/ennustaminen, 
käyttäytymiseen perustuvan profiilin luominen.  

 

Järjestelmällinen 
valvonta 

Tutkimus käsittää tutkittavien järjestelmällistä valvontaa.   

Uusien teknisten tai 
organisatoristen 
menetelmien 
innovatiivinen käyttö 

Käytetäänkö tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyyn uutta teknologiaa 
innovatiivisella tavalla? Kerätäänkö tai käytetäänkö tietoja uudella tavalla? Ovatko 
uuden tekniikan käytön seuraukset hämärän peitossa?  

 

 

Vaaran aiheuttaminen Jos tutkimusaineisto julkaistaisiin tai se vuotaisi julkisuuteen, voisiko siitä aiheutua 
merkittäviä vaikutuksia tutkittaville (esim. väkivallan tai vainoamisen uhka)?  

 


