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Tietoa henkilötietojen käsittelystä Neurokognitiiviset tunnusmerkit tieteelliseen 
näyttöön perustuvassa päätöksenteossa -tutkimuksessa 
 
Neurokognitiiviset tunnusmerkit tieteelliseen näyttöön perustuvassa päätöksenteossa -
tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa 
käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään 
tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on. 
 
Osallistumisesi tähän tutkimukseen sekä henkilötietojesi jakaminen on vapaaehtoista. Mikäli et 
halua osallistua tutkimukseen tai tahdot keskeyttää osallistumisesi, voit tehdä niin ilman, että siitä 
koituu sinulle haittaa. 
 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

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

2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija 
 

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:  
Nimi: Jaana Simola 
Tiedekunta/osasto/yksikkö: Kasvatustieteellinen tiedekunta 
Osoite: Athena 3A h. 153 00100 Helsinki 
Puhelinnumero: +358504783546, +358294123907 
Sähköpostiosoite: jaana.simola@helsinki.fi 
 
Vastuullinen tutkija: Jaana Simola 
 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta 
tietosuoja@helsinki.fi. 

 
4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Tämä tutkimus selvittää tieteellistä ajattelua ja päätöksentekoa. Tutkimus sisältää tieteelliseen 
ajatteluun ja päätöksentekoon sekä asenteisiin, kokemuksiin ja mielipiteisiin liittyviä kyselyjä. 
Tutkimus sisältää myös tehtäviä, joissa osallistujia pyydetään tekemään päätöksiä, vastaamaan 
näytöllä esitettyyn kuvaan tai ratkaisemaan ongelmia. Käytämme menetelminä 
aivosähkökäyrää (EEG) sekä silmänliikeseurantaa. Haluamme tietää, liittyykö käyttäytyminen 
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näyttöön pohjautuvassa päätöksentekotehtävässä kognitiivisiin taitoihin ja tyyleihin. Tämän 
avulla voimme ymmärtää paremmin, miten ihmiset käyttävät tieteellistä tietoa tehdessään 
päätöksiä jokapäiväisessä elämässään.    
 
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tieteellistä tutkimusta varten. 

 
Tämä tutkimus on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) 
rahoittamaa monitieteistä FINSCI-tutkimushanketta, joka tutkii suomalaisten tiedepääomaa eri 
näkökulmista. FINSCI-konsortion osapuolia ovat Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Itä-
Suomen yliopisto, Heureka ja Skope ry. Yhteistyötahot antavat palautetta useissa eri 
tutkimushankkeen vaiheissa.  

 
5. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
 

Tietosuoja-asetuksen mukaan tutkimustarkoitukseen kerätyt henkilötiedot tarkoittavat 
aineistoa, josta henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti yhdistelemällä tietoa 
jonkin toisen aineiston kanssa. Kaikki tässä tutkimuksessa kerätty aineisto katsotaan 
henkilötiedoiksi, koska ne ovat tunnistettuun henkilöön liittyviä tietoja.  
 
Aineisto pseudonymisoidaan, eli henkilö ei ole tunnistettavissa aineistosta ilman erillisiä 
tunnistetietoja, aineiston keruun yhteydessä. Pseudonymisointiavain säilytetään erikseen ja 
turvallisesti Helsingin yliopiston suojatuissa tietokannoissa. Tutkimuksen vastuullinen tutkija 
hyväksyy pääsyn pseudonymisoituun aineistoon tutkimuksen tutkijoille ja yhteistyötahoille 
suojatun pilvipalvelun tai IDA-tutkimustietokannan kautta (Kts Tietosuojaselosteen osio 4.2). 
Ainoastaan niillä tutkijoilla, jotka ovat työsuhteessa tätä tutkimusta suorittavaan projektiin, on 
pääsy pseudonymisointiavaimiin. 
 
Tässä tutkimuksessa kerättäviä yksilöintitietoja ovat: 
 Nimi 
 Ikä 
 Sähköpostiosoite 

 
6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
 

Kaikki aineisto kerätään suoraan osallistujilta. Käytämme tutkimuksessamme aineiston 
keräämiseen verkkopalvelu RedCapia ja laboratoriossa paikallisesti käytettäville ärsykkeille 
niiden näyttämiseen ja tallentamiseen suunniteltua ohjelmistoa.  
 

7.  Arkaluonteiset henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä 
(eli arkaluonteisia henkilötietoja). 
 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisella perusteella:  
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 yleistä etua koskeva tehtävä: 

 tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi  
 

9.  Tietojen vastaanottajat 
 

Tietojen vastaanottajalla tarkoitetaan sellaista tutkimusryhmän ulkopuolista henkilöä, joka voi 
vastaanottaa tai jolla on pääsy aineistoon. Alkuperäistä aineistoa ei jaeta tai siirretä 
kenellekään Helsingin yliopiston tutkimusryhmän ulkopuolella.  
 
Yhteistyökumppaneina toimivat yliopistot ja muut tutkimusorganisaatiot 
Tutkimuksen vastuullinen tutkija hyväksyy pääsyn henkilötietoja sisältävään aineistoon. 
Aineisto säilytetään salasanalla suojatuilla henkilökohtaisilla tietokoneilla ja pilvipalvelussa, 
johon pääsemiseksi tarvitaan henkilökohtainen Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. 
Pseudonymisoitu aineisto voidaan jakaa tai siirtää yhteistyötä tekeville tutkijoille tai FINSCI-
konsortion yhteistyötahoille tieteellisessä yhteistyö- tai konsultointitarkoituksessa ilman 
erillistä suostumusta.  
 
Vastaanottajat, jotka eivät ole vielä tietosuojailmoituksen laatimishetkellä tiedossa:  
Tietojen vastaanottajina voi olla tieteellisestä päättelystä kiinnostuneita tutkijoita, jotka saavat 
pääsyn arkistoituun aineistoon avoimen tieteen rakenteen mukaisesti. Pseudonymisoitu 
aineisto sekä analysointiin käytetyt ohjelmistokoodit jaetaan pysyvästi IDA-
tutkimustietokannassa yhdessä tulosten/artikkelien julkaisun kanssa. Avoin aineisto on 
saatavilla tieteellistä tutkimusta varten. 
  

10.  Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

11.  Automatisoitu päätöksenteko 
 

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin. 
 

12.  Henkilötietojen suojaus 
 

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että 
ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja. 

 
Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla: 

 käyttäjätunnus ja salasana  
 käytön rekisteröinti/lokitus     
 kulunvalvonta   
 salaus/kryptaus   

 
Sähköpostiosoitteet kerätään ja pidetään erillään tutkimusaineistosta. Suorat tunnistetiedot 
poistetaan aineistonkeruuvaiheessa ja säilytetään erillään analysoitavasta tutkimusaineistosta. 
Tutkimuksen vastuullinen tutkija hyväksyy pääsyn pseudonymisointiavaimiin. 
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13.  Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa 
 

Alkuperäinen aineisto säilytetään pilvipalvelussa (EUDAT, European Data Infrastructure, 
B2SAFE) palvelimella 5 vuoden ajan projektin päättymisestä. Vastuullinen tutkija hyväksyy 
pääsyn aineistoon. Yhteystiedot hävitetään sen jälkeen, kun osallistujiin on oltu viimeisen 
kerran yhteydessä. 

 
14.  Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 
Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten tietosuoja-
asetuksen vaatimusten mukaisesti: 

 ilman suoria tunnistetietoja   
 

Missä aineistoa säilytetään ja kuinka kauan:  
Aineistotiedostojen metatiedot arkistoidaan pysyvästi Qvain tutkimusaineistojen 
kuvailutyökalulla. Yhteystiedot hävitetään, kun osallistujaan on oltu yhteydessä viimeisen 
kerran. 
 
Avoin aineisto 
Tutkimusaineiston säilytys perustuu tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b ja e alakohtiin.  
Tutkimusaineiston uudesta tutkimuskäytöstä ei lähetetä rekisteröidyille uutta 
tietosuojailmoitusta, sillä rekisterinpitäjä ei enää pysty tunnistamaan rekisteröityjä 
tutkimusaineistosta. 
 
Uudesta tutkimuksesta ei voida lähettää ilmoitusta rekisteröidylle, koska tietojen 
toimittaminen olisi mahdotonta (tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan b alakohta). 
 
Metatiedot julkaistaan Qvainissa ensi sijassa. Pseudonymisoitu aineisto jaetaan avoimen 
aineiston käytäntöjen mukaisesti pysyvästi IDA-tutkimustietokannassa 
tulosten/tutkimusartikkelin julkaisun kanssa samaan aikaan, kuten myös analysointiin käytetyt 
ohjelmistokoodit. Alkuperäistä aineistoa ei julkaista, sillä sen avulla vastaajat voivat olla 
tunnistettavissa. 

 
15.  Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen 

 
Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 2 
mainittu henkilö. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  
 

 saada pääsy tietoihin 
 oikaista tietoja 
 poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 
 rajoittaa tietojen käsittelyä 
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 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 vastustaa tietojen käsittelyä 
 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 

 
Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen 
vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 
 
Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun 
verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 
 
Oikeuksien soveltuminen 
Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä 
rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, 
poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei 
rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla). 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
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. 
  
Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.   

 
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 

 


