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Tietoa RAISD-tutkimukseen osallistuvalle 
 
Olet osallistumassa Helsingin yliopistolla tehtävään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, 
miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään kielteistä seuraamusta, 
jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Tämän ilmoituksen 
lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on. 
 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Helsingin yliopiston RAISD-tutkimuksessa 
 
Helsingin yliopistolla tehdään tutkimusta, jossa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän 
selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot 
ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Ilmoituksen lopussa kerrotaan tarkemmin, 
mitä oikeuksia sinulla on. 

 

 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

Helsingin yliopisto 
Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 

 
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:  
Nimi: Antti Kivijärvi 
Osoite: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, 00014 Helsinki, Suomi 
Puhelinnumero: 0400624689 
Sähköpostiosoite: antti.kivijarvi@helsinki.fi 

 

 

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

RAISD-tutkimus- ja kehittämishankkeessa tutkitaan Suomessa oleskelevien 
turvapaikanhakijoiden haavoittuvuuksia ja kehitetään käytäntöjä haavoittuvuuksien 
lievittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen aikana haastatellaan 
turvapaikanhakijoita. Haastattelut äänitetään ja muunnetaan tekstitiedostoiksi. 

Tekstitiedostoista poistetaan kaikki tiedot, joista haastateltava on tunnistettavissa ja äänitteet 
tuhotaan viipymättä. Aineistoa ei luovuteta eteenpäin ja sitä käytetään ainoastaan 

tutkimustarkoituksiin. Tunnistamattomaksi muokattu aineisto arkistoidaan myöhempää 
tutkimuskäyttöä varten. Turvapaikanhakijoiden haastattelujen lisäksi hankkeen aikana kertyy 

 



  v3/2021 

 

________________________________________________________________________________ 
HELSINGIN YLIOPISTO TIETOSUOJAILMOITUS 

vastaanottokeskusten ammattilaisten, mahdollisesti muiden ammattilaisten ja vapaaehtoisten 
kanssa tuotettua haastattelu- ja muuta aineistoa. Näiden aineistojen käsittelyssä noudatetaan 
samoja käytäntöjä. 
 
 

3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 

RAISD-hanke toteutetaan kansainvälisen konsortion toimesta. Helsingin yliopiston ja 
hankekoordinaattori Madridin Complutense-yliopiston lisäksi hankepartnereita ovat CESIE 
(Rooma), Unione delle Universitá del Mediterraneo (Palermo), Menedek (Budabest), Anadolu 
University (Anadolu), Yarmouk University (Yarmouk) ja Lebanese International University 
(Beirut). 
 
Kukin partneri vastaa keräämiensä aineistojen käsittelystä ja tunnisteellisten tietojen 
poistamisesta. Näiden tietojen poistamisen ja kääntämisen jälkeen aineistot tallennetaan 
konsortion yhteiseen ja suojattuun pilvipalveluun. Koko konsortion tietosuoja-asioista vastaa 
hankekoordinaattori, Madridin Complutense yliopisto. 

 
 

4. Tutkimuksen vastuullinen tutkija tai tutkimuksesta vastaava ryhmä 
 

Nimi: Antti Kivijärvi 
Osoite: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, 00014 Helsinki, Suomi 
Puhelinnumero: 0400624689 
Sähköpostiosoite: antti.kivijarvi@helsinki.fi 

 
 

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman. Häneen saa yhteyden 
sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi. 
 

 

6. Tutkimuksen suorittajat 
 

Ainoastaan RAISD-hankkeen Suomen osahankkeen tutkijoilla ja tutkimusavustajilla on oikeus 

käsitellä aineistoja, jotka sisältävät tutkimukseen osallistuvien tunnistetietoja.  Sekä tutkijat 
että tutkimusavustajat ovat vaitiolovelvollisia. 

 

 

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika 
 

Tutkimuksen nimi: RAISD - Reshaping Attention and Inclusion Strategies for Distinctively 
Vulnerable People among the Forcibly Displaced 
 

 Kertatutkimus   Seurantatutkimus 
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Henkilötietojen käsittelyn kesto: 1.9.2019-30.4.2020 
Tutkimushankkeen kesto: 1.2.2019-31.1.2022 
 
Henkilötietojen tai tunnisteellisten tietojen käsittely alkaa siitä hetkestä, kun haastatteluja 
aletaan toteuttaa. Käsittelyajan päättyminen on tässä vaiheessa arvio. Tunnisteellisten tietojen 
käsittely päättyy siinä vaiheessa, kun kaikki haastattelumateriaali on saatu käsiteltyä. 

 
 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisella perusteella:  

 
 tutkittavan suostumus 
 rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
 yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö: 

 tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 
 tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi 

 rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 
 mikä oikeutettu etu on kyseessä: 

 
 

9.  Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
 

Tutkimushankkeessa tehdään pääasiassa laadullisia ja puolistrukturoituja haastatteluja. 

Tämänkaltaisten, usein ainakin osin haastateltavien ehdoilla etenevien haastattelujen  kohdalla 
on mahdoton arvioida etukäteen mitä tunnistetietoja aineisto tulee sisältämään. 
Lähtökohtaisesti tiedossa on vain se, että haastateltavan ääni tallentuu äänitteelle. Mikäli 
haastateltava tähän suostuu, on tietoa tarkoitus kerätä myös tämän iästä, sukupuolesta, 
asuinmaista, uskonnosta ja, mikäli on tarkoituksenmukaista, erilaisista vähemmistöasemista 
(ks. kohta 10). Nimiä tai yhteystietoja ei kerätä, saati tallenneta, pois lukien 
suostumuslomakkeiden allekirjoitukset. 

 
 

10. Erityiset henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa voidaan käsitellä seuraavia erityisiä henkilötietoja: 
 

 Rotu tai etninen alkuperä 

 Poliittiset mielipiteet 
 Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 
 Ammattiliiton jäsenyys 
 Geneettiset tiedot 
 Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 

 Terveys 
 Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 
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Erityisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan 
mukaiseen oikeusperusteeseen: 
 

 Tutkittavan suostumus 
 Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus 
 Tutkittava on saattanut käsiteltävät arkaluonteiset tiedot julkisiksi 
 Muu peruste (mikä?):  

 
 Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja. 

 
 

11.Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
 

Kaikki tutkimushankkeen aikana hankittavat tunnisteelliset tiedot saadaan tutkimukseen 
osallistuvilta itseltään. 

 
 

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Tutkimushankkeen jälkeen 
aineisto arkistoidaan anonymisoituna myöhempää tutkimuskäyttöä varten.  

 
 

13. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

Tutkimuskonsortioon kuuluvat partnerit Turkista, Jordaniasta ja Libanonista. Näiden maiden 
tutkijat ovat oikeutettuja hyödyntämään myös Suomessa kerättyjä ja anonymisoituja 
aineistoja. Kaikki hankkeen partnerit ovat sitoutuneet Euroopan Unionin 
tietosuojasäännöksiin.  

 
 

14. Automatisoitu päätöksenteko 
 

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä. 
 
 

15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

 Tiedot ovat salassa pidettäviä. 

 
Manuaalisen aineiston suojaaminen: Hankkeen aikana ei kerry manuaalista, tunnistetietoja 

sisältävää aineistoa. Suostumuslomakkeessa pyydetään ainoastaan tutkimukseen osallistujan 
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allekirjoitusta, ei nimenselvennystä tai muita henkilötietoja. Suostumuslomakkeet säilytetään 
lukitussa kaapissa kahden lukitun oven takana. 
 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: 
  käyttäjätunnus    salasana    käytön rekisteröinti     kulunvalvonta 
  muu, mikä: 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 
 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen 

säilyttämiselle):  
 
 

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

 Tutkimusrekisteri hävitetään 
 Tutkimusrekisteri arkistoidaan: 

 ilman tunnistetietoja   tunnistetiedoin 
 
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Koko konsortion aineistokorpus 
arkistoidaan hankkeen aikana luotavaan sähköiseen arkistoon. Suomen osahankkeen aineisto 
tallennetaan myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Aineistot tallennetaan toistaiseksi. 

 
 

17. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen 
Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 
mainittu henkilö. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  
 

 saada pääsy tietoihin 
 oikaista tietoja 

 poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

 rajoittaa tietojen käsittelyä 

 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 vastustaa tietojen käsittelyä 

 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 
 

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun 
verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Yleinen tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn 
oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja 
oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. 

 

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
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Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tässä hankkeessa 
on todennäköisesti poikettava seuraavista rekisteröidyn oikeuksista: 

 
 Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 
 Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 
 Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)  
 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla) 
 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla) 
 Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla) 

 
Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

 
 

 


