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Ennakkoarvio tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin tarpeesta 

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on lakisääteinen velvollisuus ja se on suoritettava:
	Kun tutkimuksessa täyttyy vähintään kaksi korkean riskin kriteeriä 

Kun käsittelytoimen tyyppi on lisätty tietosuojaviranomaisten luetteloon erityiset käsittelytilanteet
Kun käsittelyssä poiketaan rekisteröidyn (tutkittavan) tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista.
Alla on kuvattu kolme eri tilannetta, jossa vaikutustenarvioinnin toteuttamista tulee arvioida. Täytä alla oleva testi, jonka avulla selvität tutkimuksesi osalta tarpeen vaikutustenarvioinnille.
	Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on todennäköisesti tehtävä, mikäli vastaat ”kyllä” vähintään kahteen kohtaan. Mikäli saat kolme ”kyllä” -osumaa, on vaikutustenarviointi varmasti tehtävä. 

☐
Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tai hyvin henkilökohtaisten tietojen käsittelyä
Sensitiivisiä 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
Muutoin erityisen henkilökohtaiseksi koetut tiedot (kuten muistiinpanot ja päiväkirjat)
☐
Tietojen laajamittaista käsittelyä
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
☐
Tietokokonaisuuksien yhdistämistä rekisteröidyn kannalta ennakoimattomalla tavalla
Yhdistelläänkö tietoja eri aineistosta tutkittaville odottamattomalla tavalla? Esimerkiksi tietojen yhdistely kahteen eri käyttötarkoitukseen kerätystä aineistosta tai kahden eri rekisterinpitäjän tietojen yhdistäminen.
☐
Heikossa asemassa olevien henkilöiden henkilötietojen käsittelyä
Käsitelläänkö tutkimuksessa henkilöiden tietoja, joiden voi olla vaikea heikon asemansa vuoksi käyttää oikeuksiaan? Heikommassa asemassa oleviksi katsotaan esimerkiksi lapset, vanhukset, työntekijät, potilaat ja turvapaikanhakijat.
☐

Uusien teknisten tai organisatoristen ratkaisujen soveltamista tai innovatiivista käyttöä
Käytetäänkö tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyyn uutta teknologiaa innovatiivisella tavalla? Kerätäänkö tai käytetäänkö tietoja uudella tavalla? Ovatko uuden tekniikan käytön seuraukset vaikeasti ennakoitavia? 
☐
Henkilötietojen arviointia tai pisteytystä
Käsitelläänkö tutkimuksessa henkilötietoja tutkittavien arvioimiseksi tai pisteyttämiseksi? Esimerkiksi sairastumisriskin arviointi/ennustaminen, käyttäytymiseen perustuvan profiilin luominen. 
☐
Automaattista päätöksentekoa, jolla on oikeusvaikutuksia
Sisältyykö käsittelyyn automaattista päätöksentekoa (ts. päätös ilman ihmisen osallistumista päätöksentekoon) ja/tai profilointia, josta saattaa seurata tutkittavalle merkittäviä vaikutuksia? Merkittäviä vaikutuksia voivat olla esimerkiksi syrjintä, poissulkeminen, merkittävä vaikutus yksityisyyteen, tutkittavan palkkion määrittäminen automaattisen päätöksenteon avulla tms.
Lisätietoja automaattisen päätöksenteon kriteereistä:
https://tietosuoja.fi/automaattinen-paatoksenteko-profilointi" https://tietosuoja.fi/automaattinen-paatoksenteko-profilointi

☐
Rekisteröityjen järjestelmällistä valvontaa
Käsittääkö tutkimus tutkittavien järjestelmällistä valvontaa? 


Alla on listattu esimerkkejä tilanteista, joissa vaikutustenarviointi on tehtävä:
	tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia ns. arkaluonteisia henkilötietoja JA käsittely on laajamittaista

tutkimuksessa yhdistellään henkilötietokokonaisuuksia tutkittavan kannalta ennakoimattomalla tavalla JA tutkittavat ovat heikossa asemassa rekisterinpitäjään (kuten lapset, potilaat tai ikääntyneet)
tutkimuksessa sovelletaan uusia teknologisia ratkaisuja (kuten tekoälyratkaisuja) JA käsittely on laajamittaista
	
Tietosuojaviranomaisen luettelo – erityiset käsittelytilanteet

Käsittelytoimen tyyppi on lisätty tietosuojaviranomaisen luetteloon. Vaikutustenarviointi vaaditaan, jos yksi yllä olevassa taulukossa mainituista korkean riskin kriteereistä JA tutkimushankkeessa käsitellään jotakin seuraavista henkilötietoryhmistä:
☐
Fingerprint
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Biometrisiä tietoja henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
☐
DNA
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Geneettisiä tietoja
☐
Marker
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Sijaintitietoja
☐
Questions
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Muualta kuin tutkittavalta itseltään saatuja henkilötietoja ja informoinnista poiketaan

Alla on listattu esimerkkejä tilanteista, joissa vaikutustenarviointi on tehtävä:
	tutkimuksessa käsitellään geneettisiä tietoja (erityinen käsittelytilanne) JA geneettisten tietojen käsittely on laajamittaista (korkean riskin kriteeri)

tutkimuksessa käsitellään sijaintitietoja (erityinen käsittelytilanne) JA sijaintitietoja yhdistetään muihin henkilötietokokonaisuuksiin tutkittavan kannalta ennakoimattomalla tavalla (korkean riskin kriteeri)
tutkittavien (henkilökohtaisesta) informoinnista poiketaan, koska henkilötietojen käsittelyä koskevien tietojen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta vaivaa (erityinen käsittelytilanne) JA tutkimuksessa käsitellään heikossa asemassa olevien tutkittavien henkilötietoja (korkean riskin kriteeri)


	Rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen

Vaikutustenarviointi on tehtävä, mikäli erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen tai tilastoinnin tarkoituksiin, ja rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista poiketaan.
☐
Scales of justice
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Tutkimuksessa käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä, ja rekisteröidyn oikeuksista poiketaan

Yhteenveto
☐ Tietosuojavaikutusten arviointi vaaditaan. Ota yhteys dpo@tuni.fi kun arvio valmisteilla.
☐ Tietosuojavaikutusten arviointia ei vaadita. Tallenna asiakirja tutkimusaineistoon.

Tutkimuksen nimi: 		Click or tap to enter a date.
Arvion laatija: 			Click or tap here to enter text.
Pvm: 				Click or tap to enter a date.


Tämä arvio vastaa tietosuoja-asetuksen edellyttämää suppeaa riskiarviota. Vaikutustenarviointi asiakirjapohja Linkki vaikutustenarvioon. Lue lisää vaikutustenarvioinnista https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi" https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi 

