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Tietosuoja

• Yksityisyyden suoja henkilötietoja 
käsiteltäessä

• Turvaa tietojen kohteena olevien 
ihmisten etuja, oikeuksia ja yksityisyyttä

• Osa oikeusvaltiota ja 
oikeusturvaperiaatetta
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Yksityisyys mahdollisuuksina ja 
oikeuksina

• Mahdollisuus olla erillään muista ihmisistä
• Oikeus läheisiin ihmissuhteisiin
• Mahdollisuus liikkua ja toimittaa asioitaan 

ilman tunnistamista ja valvontaa
• Oikeus päättää mitä tietoja itsestään antaa ja 

mihin tarkoitukseen 
• Yksityisyys on suhdekäsite
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Henkilötietolaki

• Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista 
henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai 
elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan 
tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen 
kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi

• Henkilötietojen käsittelyn lähtökohta on tutkittavan 
suostumus
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Velvoitteet

• Huolellisuus
• Suunnitelmallisuus, asiallinen peruste 

tietojen käsittelylle
• Käyttötarkoitussidonnaisuus
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Luottamuksellisuus

• Niiden lupausten ja sopimusten noudattaminen, 
mitä tunnisteellisen aineiston käytöstä on annettu 
tutkittaville tai taholle, joka aineistot luovuttaa

• Vaitiolovelvollisuuden noudattaminen: tutkittavien 
yksityisasioista ei kerrota missään tilanteessa 
ulkopuolisille
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Tutkimuksellinen näkökulma

• Julkinen
– Näkyvyys (julkiset paikat, kadut, puistot)
– Ihmiset naamioituvat, eivät paljasta sisintään

• Yksityinen
– Omin alue koti ja perhe 
– Ihmiset esiintyvät omana itsenään
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Tutkimuksen kontekstissa 
laajennettu yksityisyys

• Asiat ja tiedot, jotka kerrotaan henkilökohtaisena 
kokemuksena (sisältää myös julkisen alueelle 
kuuluvat kokemukset) 

• Perustuu oletukseen esitetyn, näytellyn 
väistymisestä: todellisuus, totuus

• Yksityisyyden määritelmä tutkimuksen yhteydessä
laajempi kuin lainsäädännöllisesti

• Lupaus tunnistamattomuudesta 
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Kulttuurinen näkökulma

• Tunnistamattomuudesta nimellisyyteen 
• Jotta johonkin asiaan voi vaikuttaa, se 

täytyy julkistaa
• Internet 
• Tosi-tv, erilaiset pärjäämiskisat
• Muutos yksityisyyden ja julkisuuden 

rajoissa?
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Miltä tietoa suojataan?

• Väärinkäytöltä
• Unohdukselta, tuhoutumiselta
• Tutkittavien tunnistamiselta
• (Tai ainakin häpeän tunteelta?)
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