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Tunnisteellisten 
aineistojen käsittely 



Tunnistetietojen käsittely 
 Tieto tunnisteellista, jos sen perusteella voidaan

tunnistaa yksittäinen henkilö
• Henkilö voidaan tunnistaa yhden tai useamman 

tunnusomaisen fyysisen, psyykkisen, taloudellisen, 
kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella

• Henkilötietolaki 3.1.§, EU:n tietosuoja-asetus

 Tunnisteellisia tietoja voi käyttää tieteellisen 
tutkimukseen, kun se on tarkoituksenmukaista, 
suunniteltua ja perusteltua



Tunnistetietojen käsittely 
 Tunnisteet ja niiden säilyttämisaika määritettävä

rekisteriselosteessa
 Käsittelyssä korostuu suunnitelmallisuus
 Tarpeettomat tunnisteet poistetaan aina kun 

mahdollista
 Tunnistetietojen käsittely aina aineistokohtaista
 Tunnisteellisten tietojen jättäminen tutkimusteksteihin

voi olla joissain tapauksissa perusteltua (mm. historian 
tutkimus, asiantuntijahaastattelut) → sovittava



Anonymisoinnin lähtökohdat
 Tapauskohtaisuus
 Suorien ja vahvojen epäsuorien tunnisteiden poisto harvoin

tekee aineistosta anonyymin
 Lisäksi huomioitava epäsuorien tunnisteiden poisto ja

muokkaaminen
• Mitä enemmän tunnisteita, sitä huolellisemmin anonymisointi tulee

tehdä

 Yksittäisiä henkilöitä ei saa tunnistaa aineistosta muualta
saatavien tietojen perusteella (myös kolmannet osapuolet)

 Tunnisteet anonymisoitava myös mahdollisista
taustamateriaaleista



Laadullisen aineiston anonymisointikeinoja

1. Poistaminen
2. Pseudonymisointi
3. Kategorisointi
4. Tunnistetietojen vaihtaminen

http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi.html



Tekijänoikeus ja aineistot



Teossuojaa saavat aineistot

 Lehtiartikkelit, kirjoitukset, kuvat, runot ja vastaavat
• Voi tehdä vapaasti havaintoja, analyysejä ja sitaatteja 

tutkimustarkoitukseen
• Lähde ilmoitettava
• Arkistointi jatkokäyttöä varten erikseen sopimalla 

(tekijänoikeuden haltija määrää aineiston käyttötavat, 
käyttöön saatava suostumus)

 Kopioston ja Tietoarkiston sopimus: teossuojaa 
saavat sanomalehti-, aikakauslehti- ja kuva-aineistot 

9



Tutkittavien tekijänoikeus 1/2
 Osana tutkimusaineiston kokoamista voidaan tutkittavilta kerätä 

tekijänoikeudella suojattua materiaalia (valokuvat, kirjoitukset, 
videonauhat, jne.)

 Tutkimuksen aikana tuotettuun materiaaliin on tekijänoikeus 
tutkittavalla

 Tekijänoikeuksien käyttämisestä voidaan sopia vapaamuotoisesti
 Hyvä eettinen käytäntö kertoa tutkittaville, millä tavalla heidän 

luomuksiaan käsitellään ja käytetään
 Huomio esimerkiksi tutkittavan lähettämän aineiston 

omistusoikeuteen (tekijänoikeus tutkittavalla, mutta 
omistusoikeus tutkijalla) 



Tutkittavien tekijänoikeus 2/2
 Havaintojen tekeminen vapaasti tutkittavien

tuottamasta materiaalista
 Lainaamisoikeus julkaisuissa (siteerausoikeus)

• myös sävelteokset ja valokuvat

 Esittäminen seminaareissa ja työpajoissa
• Julkinen esittäminen kuitenkin kielletty

 Muuntamiskielto ja anonymisointi
• Informoinnin yhteydessä anonymisoinnin tasosta kertominen 

mahdollistaa teoksen muuttamisen henkilötietojen osalta



Sosiaalisen median aineistot



Sosiaalisen median aineistot
Sopimusoikeudelliset seikat
 Alustojen sopimusehdot ristiriidassa rahoittajien 

avoimen datan vaatimuksen kanssa
 Eri palvelut suhtautuvat tutkimukseen eri tavoin

• Twitter: tutkimuskäyttö sallittu, tarjolla rajapinta, jonka 
välityksellä aineiston kerääminen sallittua

• Facebook: aineiston ei-kaupallinen käyttö (mahdollistaa 
tutkimuskäytön)

• Instagram: datan kerääminen kielletty
• Suomi24: vain aineistojen yksityinen käyttö



Sosiaalisen median aineistot
Tietosuoja
 Somedatassa runsaasti käyttäjätietoa
 Henkilötietoja sisältävän aineiston tutkimuskäyttö 

mahdollista, kunhan suojatoimista huolehditaan 
(esim. anonymisointi)



Sosiaalisen median aineistot
Tekijänoikeudet
 Osa somessa julkaistavasta aineksesta voi sisältää 

tekijänoikeudella suojattua materiaalia kuten valokuvia 
• Kuvien kopiointi ja jakaminen ei ole sallittua
• Kuvien julkaiseminen esim. akateemisissa tutkimusjulkaisussa ei yleensä 

ole mahdollista

 Teossuojattujen sisältöjen kopioiminen ja yleisön saataville 
saattaminen vaativat oikeudenhaltijan luvan aina, jos 
tekijänoikeuslaissa ei ole oikeuttavaa poikkeussäännöstä

 Kopiosto-sopimus ei kata mitään sosiaalisen median julkaisuja
 Tekijänoikeudet voimassa vain kun julkaisu ylittää 

teoskynnyksen



Sosiaalisen median aineistot

Tekijänoikeudet
 Toisaalta: alustat voivat ostaa ja myydä käyttäjien 

tuottamaa sisältöä
”Annat meille seuraavat, kuvien ja videoiden kaltaista tekijänoikeuden kattamaa sisältöä 
koskevat luvat yksityisyys- ja sovellusasetusten mukaisesti: ei-yksinomainen, siirrettävä, 
alilisensoitava, maksuton, maailmanlaajuinen lupa (tekijänoikeuslupa) käyttää mitä tahansa 
tekijänoikeussisältöä, jonka julkaiset Facebookissa tai Facebookin yhteydessä. Tämä 
tekijänoikeuslupa päättyy, kun poistat tekijänoikeussisällön tai käyttäjätilisi, ja jollei 
sisältöäsi ole jaettu muiden sellaisten käyttäjien kanssa, jotka eivät ole poistaneet sisältöä.”



KIITOS!

Ota yhteyttä:

asiakaspalvelu.fsd@uta.fi

Kuvat: Unsplash (CCO 1.0)
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