
Liite 9b 
 

Mallipohja.  
Poista tutkimuksesi kannalta tarpeettomat tiedot ja tekstit sekä ohjeet (kaavakkeeseen on 
täytettynä malliksi joitain tietoja).  
Ohje: Arvioinnin tarkoitus on kuvata tarkasteltava henkilötietojen käsittely, osoittaa tietosuoja-
asetuksen noudattaminen, identifioida käsittelystä aiheutuvat riskit ja vaikutukset rekisteröidyille 
sekä suunnitella tarpeen mukaan riskiä pienentävät toimenpiteet. Mallipohja perustuu Helsingin 
yliopiston laatimaan dokumenttiin. 
 

Vaikutustenarviointi (DPIA)  
 

Tutkimushankkeen nimi:  
 

Vaikutustenarvioinnin yhteyshenkilö yhteystietoineen:  
 
Puhelinnumero:  
Sähköpostiosoite:  

Arviointiin osallistuneet henkilöt:  
Arvioinnin suoritusajankohta:  
 

Sisällysluettelo: 
1. Kuvaus käsittelytoimista ja käsittelyn tarkoituksista 

2. Arvio käsittelytoimien tarpeellisuudesta ja oikeasuhtaisuudesta tarkoituksiin nähden 

3. Arvio mahdollisista riskeistä ja riskien hallintasuunnitelma 
4. Yhteenveto  

 

1. Kuvaus käsittelytoimista ja käsittelyn tarkoituksista 
Kuvaa järjestelmällisesti henkilötietojen käsittely. Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Voit myös 
viitata hakemuksen muihin dokumentteihin yksityiskohtien suhteen. Kerro kuitenkin lyhyesti 
merkittävimmät asiat tässä lomakkeessa.  
  

Rekisterinpitäjä(t):  
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. 
 

Käsittelijät: 
Kuka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun? 
Käsittelijä on rekisterinpitäjästä erillinen organisaatio, ei esimerkiksi rekisterinpitäjän alaisuudessa 
toimiva työntekijä 
 
 

Rekisteröidyt ja heidän lukumääränsä:  
Määrittele keitä rekisteröidyt ovat: kuten aikuisia, alaikäisiä, lapsia, vanhuksia, erityisryhmät, rekrytointialue 
(Helsinki, Uusimaa, koko Suomi), karkea arvio tutkittavien lukumäärästä.   

 



 

Käsiteltävät tiedot ja henkilötietojen luonne: 
Mitä tietoja käsitellään? Käsiteltävien tietojen määrä/laajuus? 
kuten nimi, henkilötunnus, sukupuoli, henkilön tunnus/koodi pseudonymisointia varten, suostumuslomakkeet 

(joissa osoitetiedot ja puhelinnumero jne), terveystiedot, pituus, paino, geneettinen tieto, haastattelujen 
tulokset jne. 

 
Henkilötietojen luonne: onko tutkimuksessa arkaluonteisia tietoja (ks ohje kaavakkeen kappale 3) 
Käsiteltävien tietojen määrä ja laajuus: yksittäisistä henkilöistä on kerätty laajalti ja/tai  
yksityiskohtaisesti esim. terveyteen, hyvinvointiin liittyviä tietoja. 
  
 

Kuvaus suunnitelluista käsittelytoimista ja käsittelyn tarkoitus: 
Yleinen kuvaus tehtävästä tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Miksi henkilötietoja käsitellään? 
 
Miten ja mistä tiedot kerätään:  
tutkittavilta itseltään ja/tai heidän huoltajiltaan (haastattelemalla, mittaamalla, havainnoimalla ja 
sylkinäytteistä), rekistereistä. 

 
Miten ja minne tiedot tallennetaan:  
Yksityiskohtainen kuvaus on dokumentissa Liite X.  
Voit kertoa tässä lyhyesti: Tietojen tallentamisesta vastaavat tutkijat ja xxx. Yksilöivät henkilötiedot 
(suorat tunnisteet) on tallennettu XXX ja vastaava paperimuotoinen aineisto xxx tiloihin jne.  
 
Miten henkilötietojen käytetään:  
Tietoja käytetään aineistonhallintasuunnitelman (DMP) ja tutkimussuunnitelman mukaisesti. 
XXX tietojen avulla selvitetään xxx 
 
Kenelle tietoja luovutetaan:  
 
Miten tiedot poistetaan ja hävitetään:  
 

2. Arvio käsittelytoimien tarpeellisuudesta ja oikeasuhtaisuudesta 
tarkoituksiin nähden 
 

Tässä kappaleessa arvioidaan käsittelyn lainmukaisuutta. Lisää tässä kappaleessa havaitut riskit 
ja/tai negatiiviset vaikutukset rekisteröidyille kappaleen 3 taulukkoon.  
 

2.1. Miksi henkilötietojen käsittelyä tarvitaan ja mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?  
Onko kyseessä yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus? jos on millä perusteella? Henkilötietojen 
käsittelyn lainmukainen peruste on yleensä yleinen etu tai tutkittavan suostumus.  
 

2.2. Käsittelyn läpinäkyvyys 
Miten henkilölle annetaan tietoa hänen tietojensa käsittelystä? Miten läpinäkyvää 
henkilötietojen käsittely on rekisteröidyille? Voivatko rekisteröidyt olettaa ja ymmärtää, miten 
heidän henkilöntietojaan käsitellään ja mitkä ovat käsittelyn vaikutukset? 



 

 

 

2.3. Käyttötarkoitussidonnaisuus 
Miten varmistetaan, että tietoja käytetään vain suunniteltuun ja informoituun käyttö-
tarkoitukseen?  
Yhteistyösopimusten ja tutkimussuunnitelman merkitys.  
 
Aiotaanko tietoja käyttää mahdollisesti tuleviin tutkimuksiin, mitä vaikutuksia tällä mahdollisesti 
on tutkittaville? 
Luovutetaanko ulkopuolisille tahoille?  
 

 
2.4. Tietojen täsmällisyys 
Miten tiedot pidetään ajan tasalla ja virheettöminä? Onko sillä merkitystä rekisteröidyille? 
Kuvattu yksityiskohtaisesti aineistonhallintasuunnitelmassa (DMP).   
Merkitys rekisteröidylle: esim. mihin virheelliset, puutteelliset tai sekoittuneet tiedot (kuten 
henkilötiedot) voivat johtaa? ja mitä tämä voi aiheuttaa tutkittavalle/vanhemmille.  

 
2.5.  Tietojen minimointi 
Onko kaikki käsiteltävä tieto tarpeellista ja miten varmistutaan, ettei kerätä tarpeetonta tietoa? 
 

 
2.6.  Tietojen säilytyksen rajoittaminen 
Kauanko henkilötiedot ovat tarpeellisia ja kauanko niitä säilytetään? Arkistoidaanko 
henkilötietoja, minne? Onko riskiä siitä, että henkilötietoja säilytetään kauemmin kuin on 
tarpeen?   

 
2.7.  Tietojen suojaaminen 
Miten tiedot suojataan niitä tallennettaessa tai siirrettäessä? Miten pääsyoikeudet aineistoihin 
määritellään ja toteutetaan? 
 

2.8. Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen 
Oikeuksien toteutumatta jääminen tarkoittaa rekisteröidyn oikeuksien rajoittamista, joka tulee 
aina selvittää kappaleessa 3.   
 
Onko tutkittavalla mahdollisuus saada pääsy omiin tietoihinsa ja jäljennös näistä? 
 
Onko henkilöllä mahdollisuus saada tietonsa poistetuksi? 
 
Onko henkilöllä mahdollisuus saada tietojaan korjatuksi/täydennetyksi? 
 
Käsittelyperusteen ollessa yleinen etu, onko rekisteröidyillä mahdollisuus vastustaa käsittelyä? 
 
 



2.9.  Kolmannet osapuolet 
Luovutetaanko/siirretäänkö henkilötietoja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ulkopuolelle, kenelle 
ja miksi? Mitä tästä sovitaan? Liittyykö kolmansiin osapuoliin riskejä tietojen väärinkäytöstä tms?  
 

2.10. Tietojen siirtäminen tai luovuttaminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle 
Luovutetaanko/siirretäänkö henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle? Ota huomioon myös tiedon 
tallennuspaikka. Mitä suojakeinoja käytetään? Huomioi esim. komission päätös tietosuojan tason 
riittävyydestä ja mallisopimuslausekkeet.  



3. Arvio mahdollisista riskeistä ja riskien hallintasuunnitelma 
 

Ohje: Tässä kappaleessa luetellaan käsittelystä mahdollisesti aiheutuvia riskejä ja vaikutuksia 
rekisteröidyille sekä arvioidaan niiden todennäköisyyttä ja vakavuutta.  

- Mitä vaikutuksia rekisteröidyille aiheutuu?  
- Menettääkö rekisteröidyt kontrollin omien tietojensa käsittelyyn? 
- Onko tietojen käsittelyllä vaikutuksia rekisteröityjen oikeuksiin?   
 

Vaikutukset voivat olla esim. taloudellisia, fyysisiä (kuten terveyshaitta, väkivallan uhka), 
psyykkisiä (kuten ahdistus, stressi, mielipaha), mainehaitta, identiteettivarkauden uhka, 
lisävaiva, lainmukaisten oikeuksien toteutumatta jääminen.  

• Esimerkiksi terveystietojen luvaton hyväksikäyttö työhön rekrytoinnissa, työsuhteen 
jatkamisessa, henkilön aseman horjuttamisessa tai yksityisyyden suojan loukkaus. 

 
Henkilötietojen käsittelyyn katsotaan liittyvän korkea riski silloin kun käsitellään  

• Arkaluonteisia henkilötietoja:  
▪ Terveyttä koskevat tiedot 
▪ Geneettiset tiedot 
▪ Rotu tai etninen alkuperä 
▪ Poliittiset mielipiteet 
▪ Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 
▪ Ammattiliiton jäsenyys 
▪ Seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen 
▪ Biometriset tiedot henkilön tunnistamista varten 

• Tietojen käsittely on laajamittaista  

• Tutkimuksessa yhdistetään useita eri tietokokonaisuuksia eri rekistereistä 

• Tutkimushenkilöissä on ns. heikommassa asemassa olevia, esim. lapsia, iäkkäitä, 
potilaita, työntekijöitä, turvapaikanhakijoita. 

 
Luettele taulukossa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät mahdolliset uhat, niiden aiheuttamat 
riskit ja alkuperä. Arvioi riskien mahdollisia vaikutuksia ja vakavuutta rekisteröidyn kannalta, sekä 
riskien todennäköisyyttä. Kerro riskiä pienentävistä toimenpiteistä. 
Käytä vakavuuden (1 – 5), todennäköisyyden (1 – 5) ja riskitason (1 – 25) arviointiin dokumentin 
lopussa olevia taulukoita, joista löytyvät asteikot ja kuvaukset lukuarvoille. 
Taulukossa on lueteltu malliksi mahdollisia riskejä. Poista tarpeettomat, muista kuitenkin, vaikka 
riski tutkimuksessasi olisi teoriassa erittäin pieni ja sen toteutuminen hyvin epätodennäköistä, se 
tulee ottaa huomioon käsiteltäessä  arkaluonteisia tietoja. 
 

Uhka / riski  Mahdolliset vaikutukset, niiden vakavuus 
ja riskien todennäköisyys 
 

Riskiä pienentävät toimen-
piteet ja riskitaso niiden 
jälkeen 

Tietomurto, 
laiton pääsy 
tietoihin, 
tietojen 
poistaminen tai 

Virheet xxx tiedoissa → virheelliset 
tutkimustulokset, kuten aiheeton xxx → 
tutkittavalle xxx stressiä, ahdistusta → 
lisävaivaa,  
→ negatiivinen vaikutus XXX 

Tietomurron estäminen:  
millä keinoilla 
 
 
 



muuttaminen. 
Seurauksena 
puutteelliset, 
virheelliset tiedot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vakavuus tutkittavalle:  
Todennäköisyys:  
Riskitaso:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Todennäköisyys:  
Riskitaso:  

Tietomurto,  
laiton pääsy 
tietoihin, 
tietojen 
luovuttaminen/ 
vuotaminen, 
hyödyntäminen 
oikeudettomasti. 

Yksilöivien tunnisteellisten henkilötietojen 
vuotaminen: yksityisyyden suojan loukkaus, 
identiteettivarkaus, petos, taloudellinen 
vahinko, ahdistus → vakavuus suuri 
XXXtietojen vuotaminen: 
työnsaannin vaikeutuminen, syrjintä, 
työsuhteen päättyminen, vaikutukset 
henkilön asemaan, taloudellinen vahinko, 
ahdistus → vakavuus suuri  
 
 
Vakavuus tutkittavalle:  
Todennäköisyys:  
Riskitaso:  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todennäköisyys:  
Riskitaso:  

Käsittelijöiden 
aiheuttamat 
riskit, 
salassapitorikos, 
tietojen luvaton  
luovuttaminen, 
hyödyntäminen 
oikeudettomasti, 
muuttaminen 
vahingossa, 
kadottaminen 
vahingossa. 

Vuotaminen, virheelliset tiedot, tietojen 
kadottaminen, hyödyntäminen → vaikutukset  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakavuus tutkittavalle:  
Todennäköisyys:  
Riskitaso:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todennäköisyys:  
Riskitaso:  

Muut kuin 
inhimillisestä 
toiminnasta 
johtuvat riskit, 

Tietojen  menettäminen  
→  
 
 
 

 
 
 
 
 



Kovalevyn 
tuhoutuminen,  
tulipalo, 
vesivahinko.  
 

 
Vakavuus tutkittavalle:  
Todennäköisyys:  
Riskitaso:  

 
Todennäköisyys:  
Riskitaso:  

Kolmansiin 
osapuoliin 
(mainittu 
kohdassa 2.9.) 
liittyvät riskit. 
 
 

 
 
 
Vakavuus tutkittavalle:  
Todennäköisyys:  
Riskitaso:  

 
 
 
Todennäköisyys:  
Riskitaso:  

Rekisteröidyn 
oikeuksien 
osittainen 
toteutumatta 
jääminen (kohta 
2.8.). 
 

  
 
Vakavuus tutkittavalle:  
Todennäköisyys:  
Riskitaso: 

 
 
 
Todennäköisyys:  
Riskitaso:  

 
 

4. Yhteenveto 
 

Yhteenveto käsittelyn riskeistä ja vaikutuksista rekisteröidyille sekä arvio käsittelyn 
oikeasuhteisuudesta käsittelyn/tutkimuksen tavoitteisiin nähden: 
  
 

Onko tarvetta konsultoida tietosuojavaltuutettua? 
 
Jos kyseessä on yhteisrekisteripitäjyys, kaikkien osapuolten tulee käydä läpi 
vaikutustenarviointi:  
Jäännösriskit ja toimenpiteet hyväksyi: 
 
Jos suunnitellaan tietojenkäsittelyä, johon todennäköisesti liittyy korkea riski, 
rekisterinpitäjän tulee määritellä ajankohta arvioinnin uudelleentarkastelulle.  
Uudelleen tarkastelun ajankohta:  

 
 

  



Riskienarviointi, suuntaviivat todennäköisyyksien ja seurauksien arviointiin (Helsingin 
yliopiston ohje). 
 

Todennäköisyys 

Arvo Määritelmä Kuvaus 

5 Erittäin 
todennäköinen 
 

Riski toteutuu erittäin todennäköisesti (esim. järjestelmä ei ole 
valvottu, järjestelmään pääsy on helppoa, toimintaa kohtaan on 
suurta mielenkiintoa, uhkan toteuttaminen on helppoa suurelle 
määrälle (kuten oma henkilöstö, yhteistyökumppanit, ulkopuoliset))  

4 Todennäköinen 
 

Riskin toteutuminen on todennäköistä, esim. mahdollista 
useamman tahon toimesta.  

3 Mahdollinen 
 

Riskin toteutumiselle on mahdollisuus mutta esim. vain yksittäisten 
työntekijöiden osalta.  

2 Epätodennäköinen 
 

Riskin toteutumiselle on pieni mahdollisuus mutta on kuitenkin 
epätodennäköistä. 

1 Erittäin 
epätodennäköinen 

Riskin toteutuminen on käytännössä erittäin epätodennäköistä, 
miltei mahdotonta.  

: 

Seuraus/Vakavuus 

Arvo Määritelmä Kuvaus 

5 Erittäin suuri 
 

Vaikutukset ovat merkittäviä, ja on riski peruuttamattomille 
seuraamuksille, mistä henkilöt eivät välttämättä selviydy (esim. 
pitkäaikainen psyykkinen tai fyysinen vaiva/sairaus, kuolema jne.) 

4 Suuri 
 

Vaikutukset ovat merkittäviä, joista selviytymien aiheuttaa 
huomattavia hankaluuksia (esim. petos, työpaikan menetys, 
luottotietojen menetys, terveyshaitat) 

3 Keskisuuri 
 

Vaikutukset ovat merkittäviä, joista selviytyminen aiheuttaa hieman 
hankaluuksia (esim. taloudelliset lisäkustannukset, pelko, stressi) 

2 Vähäinen 
 

Vaikutukset ovat pieniä, mistä henkilöt voivat helposti selviytyä (esim. 
lievä ahdistus, ärtymys, lisäajan käyttö tietojen uudelleen 
syöttämiseen)  

1 Erittäin vähäinen 
 

Ei merkittäviä vaikutuksia henkilöille. 

 

  Seuraus   

  1 2 3 4 5 

To
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5 5  10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 
 Riskitaso Vaatimuskäsittelytoimille 

Korkea      (12–25) 
Tehtävä ennakkoilmoitus tietosuojaviran-
omaiselle, mikäli riskitasoa ei arvion mukaan 
saada suojatoimenpitein pienennettyä. 

Keskitaso (5–12) Mietittävä riskiä pienentävät toimenpiteet.  

Matala      (1–5) Ei vaatimuksia erityisille toimenpiteille.  


