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LYHENNELUETTELO
AHOT

aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

AOKS

apulaisoikeuskanslerin sijainen

digipalvelulaki

laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019

dnro

diaarinumero

DPIA

data protection impact assessment, vaikutustenarviointi

DPO

data protection officer, tietosuojavastaava

EDPB

European Data Protection Board, Euroopan tietosuojasuojaneuvosto

eIDAS-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja
direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta, EUVL, N:o L 257, 28.8.2014, s.
73–114

ETA

Euroopan talousalue

EU

Euroopan unioni

EUT

Euroopan unionin tuomioistuin

EUVL

Euroopan unionin virallinen lehti

EY

Euroopan yhteisöt

EYVL

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

GDPR

General Data Protection Regulation, ks. tietosuoja-asetus

hankintadirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu
26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin
2004/18/EY kumoamisesta, EUVL, N:o L 94, 28.3.2014, s. 65–242

HaVM

hallintovaliokunnan mietintö

HaO

hallinto-oikeus

HE

hallituksen esitys

HOPS

henkilökohtainen opintosuunnitelma

julkisuuslaki

laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999

KHO

korkein hallinto-oikeus

KOSKI-palvelu

opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu

PeVL

perustuslakivaliokunnan lausunto

PL

Suomen perustuslaki 731/1999

PSI-direktiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17
päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen
uudelleenkäytöstä, EUVL, N:o L 345, 31.12.2003, s. 90–96

t.

taltio
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tiedonhallintalaki

laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019

tietosuoja-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27
päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), EUVL,
N:o L 119, 4.5.2016, s. 1–88

tutkintoasetus

valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista 794/2004

vanha henkilötietodirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24
päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, EYVL, N:o L 281,
23.11.1995, s. 31–50

VIRTA

korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto

vp

valtiopäivät

WP29-tietosuojatyöryhmä

Article 29 Working Party, vanhan henkilötietodirektiivi 29 artiklan
mukainentyöryhmä
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1

SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Oppimisanalytiikalla on useita määritelmiä. Erään usein käytetyn määritelmän mukaan oppimisanalytiikka tarkoitetaan oppijoita ja oppimistilanteita kuvaavan tiedon mittaamista, keräämistä, analysointia ja raportointia, jonka tarkoituksena on ymmärtää ja optimoida oppimista ja oppimisympäristöjä. 1 Suomessa oppimisanalytiikkaan liittyviä kysymyksiä on selvittänyt muun muassa opetus- ja
kulttuuriministeriön asettaman tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän analytiikkajaosto. 2
Oppimisanalytiikalle on yliopistoissa monenlaisia käyttötarkoituksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi
oppimiseen, opiskelijan ohjaukseen sekä näiden toimintojen johtamiseen. Oppimisanalytiikan tarkoituksena voi olla olemassa olevan datan esittäminen eri muodossa, esimerkiksi visuaalisesti, opettajan arviointiprosessin tai opiskelijan oppimisprosessin tueksi. Oppimisanalytiikka voi tuottaa myös
uutta tietoa: luokitella opiskelijoita datasta tehdyn päättelyn perusteella ja antaa mahdollisesti erilaisia suosituksia tai ohjeita. Pisimmälle viedyssä muodossaan analytiikan perusteella tehdään myös
pelkästään automaattisia päätöksiä, joilla saattaa olla opiskelijan kannalta jopa oikeudellisia vaikutuksia.
Näin ollen oppimisanalytiikan käyttöön liittyy paljon myös oikeudellisesti merkityksellisiä kysymyksiä. Oppimisanalytiikassa analysoidaan opiskelijan oppimista, toisin sanoen opiskelijaan liittyviä
tietoja eli henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelystä säädetään yleislaintasoisessa ja ensisijaisesti
sovellettavassa Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa 3 (General Data Protection Regulation, GDPR), jota täydennetään kansallisesti niin ikään yleistasoisella säädöksellä, tietosuojalailla
(1050/2018). Henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö on otettava huomioon kaikissa oppimisanalytiikan käytön vaiheissa: kehitystyössä, pilotoinnissa, aktiivisessa käytössä sekä vielä käytöstä
poistamisen vaiheessa.
Koska oppimisanalytiikan tuloksilla saattaa olla vaikutusta opiskelijan opintojen etenemiseen ja
opintosuoritusten arviointiin, tulee analytiikan käytössä ottaa huomioon myös oikeusturvanäkökohdat. Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa (306/2019, digipalvelulaki) on säädetty muun muassa viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta, mikä tarkoittaa digitaalisten palveluiden saattamista sellaiseen muotoon, että ne olisivat paremmin käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Lisäksi tiedonhallintaa
ja asiakirjojen julkisuutta koskevaa sääntelyä on muun muassa arkistolaissa (831/1994), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999, julkisuuslaki) ja julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019, tiedonhallintalaki) 4.
AnalytiikkaÄly-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama seitsemän yliopiston yhteishanke, jota koordinoi Oulun yliopisto. Hankkeessa edistetään opintojen sujumista sekä työelämään
siirtymistä hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun suunnittelussa, opintojen seurannassa,
opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja yliopiston johtamisessa. Hankkeessa kootaan ja määritel-

1

Ks. 1st International Conference Learning Analytics & Knowledge, kohta Call for Papers. Määritelmää ovat
hyödyntäneet mm. Long – Siemens 2011, s. 34 ja Buckingham Shum – Ferguson 2012, s. 4.
2
Ks. tästä työstä Analytiikkajaosto [https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTIES/Analytiikkajaosto].
3
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), EUVL, N:o L 119, 4.5.2016, s. 1–88.
4
Laki tulee voimaan 1.1.2020. Osa säännöksistä koskee vain lain voimaantulon jälkeen hankittavia tietojärjestelmiä, ks. mainitun lain 30 §.
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lään oppimisanalytiikan käyttötarpeita, kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia sovelluksia sekä opiskelua, opetusta, ohjaamista ja johtamista tukevia käytäntöjä. 5
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisen ja tutkimusavustaja Juuso Oulin toteuttamassa selvitystyössä analysoidaan, mitkä ovat tutkimushankkeessa
ilmenevien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, ja mitä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa
henkilötietojen käsittelylle ja tietojärjestelmien toiminnallisuuksille (palvelumuotoilu). Selvityksen
pohjalta hankkeessa huomioidaan mahdollisuuksia ja rajoitteita, joita lainsäädäntö ja sen perusteella laaditut ohjeet asettavat opiskelijatietojen hyödyntämiselle oppimisanalytiikkaa kehitettäessä,
opiskelijatietojen data-analyysissa sekä opetusteknologian kehittämisessä ja tekoälyn hyödyntämisessä.
Tässä selvityksessä pyritään vastaamaan oikeudellisesti merkityksellisiin kysymyksiin oppimisanalytiikan käytöstä suomalaisissa yliopistoissa opiskelijan näkökulmasta. Samoin esiin nousee opettajan
ja yliopiston muun henkilökunnan oikeusturva siinä, kuinka opiskelijan tietoja saa käsitellä. Tässä
selvityksessä ei kuitenkaan oteta huomioon yleisesti oppimisanalytiikan käyttöön liittyviä, esimerkiksi valtioiden rajat ylittäviä taikka alaikäisten henkilöiden tai työntekijöiden käsittelyä koskevia
säännöksiä. Selvityksen pääpaino on tietosuojasääntelyssä, mutta myös muita edellä mainittuja
oikeudellisesti relevantteja näkökulmia tuodaan esiin.
Selvitystyön alkuvaiheessa lähetettiin hankkeessa mukana olleille toimijoille kysely, jonka perusteella selvitettiin hankkeen suunniteltuihin tuotoksiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Kysely muodostettiin tietosuoja-asetuksen 30 artiklassa säädetyn käsittelytoimia koskevan selosteen tietosisällöstä ja 35 artiklassa säädetyn vaikutustenarvioinnin tiedoista. Annettuja vastauksia saatiin 15 kappaletta, ja niiden perusteella kyettiin muodostamaan kokonaiskuva oppimisanalytiikan tyypillisistä
käyttötapauksista hankkeessa.
Pelkistettyinä käyttötapauksina esiintyi seuraavanlaisia analytiikan käyttösuunnitelmia 6:

5
6

•

olemassa ja käytössä olevan opiskelijadatan visualisointi kuvien ja kuvaajien avulla
sekä vertailutieto muihin opiskelijoihin nähden opintojen etenemisessä ja niistä suoriutumisessa

•

oppivan algoritmin avulla profilointi mahdollisesti putoamisvaarassa olevan opiskelijan löytämiseksi ja ohjauksen kohdentamiseksi

•

opiskelijan toiminnan seuraaminen verkkoympäristössä, ja saadun tiedon käyttäminen opetuksen järjestämisessä, kehittämisessä sekä opiskelijoiden ohjauksessa ja arvioinnissa

•

kurssi- ja kandipalautteen kohdentaminen, analysointi ja yhdistäminen muihin opiskelijaa koskeviin tietoihin

•

opiskelijan suoritus- ja suunnitelmatietojen hyödyntäminen opiskelijan ohjauksessa
sekä tutkinto-ohjelman johtamisessa ja suunnittelussa

•

opintojakson järjestäminen yhteistyössä useamman yliopiston kesken

•

opintomenestystä ja muuta suoriutumista koskevien ennusteiden luominen opiskelijadataa analysoimalla, ja tulosten käyttäminen mahdollisesti markkinoinnissa (esim.
millainen opiskelija pärjää tietyllä alalla)

•

valtakunnallisten tietovarannon (VIRTA/KOSKI) hyödyntäminen ja yhdistäminen
muuhun opiskelijadataan sekä analysointi

Ks. AnalytiikkaÄly-hanke [https://www.analytiikkaaly.fi].
Osittain päällekkäisiä ja samansuuntaisia vastauksia on yhdistelty.
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2
2.1

•

opintojaksotietojen ja yliopiston kirjaston käyttötietojen yhdistäminen lukusuositusten antamiseksi sekä opiskelijan oppimisen edistäminen

•

opiskelijan ajankäyttöä kuvaavien tietojen yhdisteleminen eri palveluista opintojen
ajankäytön ja etenemisen suunnittelutyökalun käyttöön opiskelijalle

OPPIMISANALYTIIKASSA KÄSITELTÄVÄT TIEDOT
KÄSITELTÄVÄT TIEDOT

Oppimisanalytiikassa voidaan hyödyntää laajalti erityyppisiä tietoja. Opiskelijan tunnistetietojen
lisäksi käytetään esimerkiksi erilaisia opiskelijan opintojen etenemistä, suunnittelua sekä henkilökohtaista tavoitteenasettelua koskevia tietoja. Myös verkkopohjaisessa oppimisympäristössä opiskelijan käyttäytymisen seurannassa syntyvä lokitieto on tyypillistä analytiikan käytössä olevaa tietoa.
Käsiteltäviä henkilötietoryhmiä voidaan nimetä esimerkiksi seuraavalla tavalla:
•

opiskelijan tunnistamiseksi käytettävät tiedot: nimi, opiskelijanumero, henkilötunnus,
oppijanumero 7

•

opiskelijan opinto-oikeuteen liittyvät tiedot: kotiyliopisto, tutkinto-ohjelma, opintosuunta, opintojen aloitusvuosi, opinto-oikeudet, lukukausi-ilmoittautumiset, opiskelijavalintatiedot

•

opiskelijan opintojen suunnitteluun liittyvät tiedot: opintojaksoilmoittautumiset ja
suunnitelmat (kuten sähköinen henkilökohtainen opintosuunnitelma eli eHOPS),
opiskelijan omat tavoitteet, opintojen etenemiseen vaikuttavat seikat 8, työelämätiedot

•

opintojen yleiseen etenemiseen ja suorittamiseen liittyvät tiedot: opintopistemäärät,
opintopistekertymät, suoritetut opintojaksot, arvosanatiedot, palaute, opiskelijavaihtoa koskevat tiedot, opiskelijapalaute (esimerkiksi kandipalaute)

•

yksittäisiin opintojaksoihin liittyvä tieto: opiskelijan tavoitteet, opintojaksolla tehdyt
palautukset (esimerkiksi sähköinen tentti, muu osaamistesti, essee), opiskelijan käyttäytymistä ilmentävät lokitiedot sähköisessä oppimisympäristössä, kurssipalaute

•

yliopiston ulkopuolisista ja muista kuin opintoihin suoraan liittyvistä rekistereistä saatavat tiedot: valtakunnallinen VIRTA-tietokanta 9, ylioppilastutkintoarvosanat, kirjaston käyttötiedot, sähköinen kalenteri

•

arviot, ennusteet ja profiilit: arviot tai ennusteet opintopistekertymästä, valmistumisajasta, opintomenestyksestä tai putoamisvaarasta, suositukset (esimerkiksi opintojaksot)

Juridisesti tietoryhmistä on henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön perusteella eroteltava
toisistaan muut kuin henkilötiedot, ”tavalliset” henkilötiedot ja erityiset henkilötietoryhmät 10 sekä

7

Oppijanumero on valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) 3 §:n mukaan
henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin tallennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa mainitussa laissa tai varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitetussa tietovarannossa tarkoitettuja tietoja.
8
Viimeksi mainittu voi pitää sisällään myös opiskelijan terveydentilaa koskevia tietoja.
9
Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto, ks. laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekisteristä 5 luku.
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yksilöivät henkilönumerot, jotka oppimisanalytiikan piirissä tarkoittavat käytännössä henkilötunnusta, opiskelijanumeroa ja oppijanumeroa. Toisaalta laissa on säädetty eräät tiedot salassa pidettäväksi, jolloin salassa pidettävän tiedon käsittelyä koskevat säännökset tulee ottaa huomioon. Asiakirjojen julkisuutta koskevassa lainsäädännössä on myös tiedon luovuttamisen muotoa ja tapaa koskevia
rajoituksia silloin, kun tietoa luovutetaan viranomaisen henkilörekisteristä. Seuraavassa käydään läpi
tätä tietotyyppien jaottelua.
2.2

HENKILÖTIEDOT

2.2.1 Henkilötietoja vai ei?
Tietosuoja-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan pääsäännön mukaan asetusta sovelletaan henkilötietojen
käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista sekä sellaisten henkilötietojen käsittelyyn
muussa kuin automaattisessa muodossa, jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden on tarkoitus
muodostaa rekisterin osa. Henkilötietoja taas ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan
luonnolliseen henkilöön (rekisteröityyn) liittyvät tiedot. 11 Käsittelyä puolestaan ovat toiminnot, joita
kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko manuaalisesti tai
automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen. Näitä toimintoja ovat muun muassa tietojen tallentaminen, kerääminen, muokkaaminen sekä poistaminen. 12
Määritelmistä seuraa kaksi keskeistä asiaa. Ensinnäkin henkilötiedon ja henkilötietojen käsittelyn
määritelmät ovat hyvin laajoja, minkä lisäksi niitä myös tulkitaan laajasti 13, ja mistä seuraa tietosuoja-asetuksen laaja soveltaminen monen tyyppiseen henkilötietojen käsittelyyn. 14 Toisaalta määritelmällä on rajansa: muut kuin henkilötiedot eivät ole tietosuoja-asetuksen soveltamisalan piirissä,
eivätkä tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset koske tällaista dataa. Muusta, kuten asiakirjajulkisuutta koskevasta lainsäädännöstä voi kuitenkin johtua rajoituksia, jotka tulee ottaa huomioon.
Henkilötiedon määritelmässä on neljä elementtiä, jotka vaikuttavat siihen päätelmään, onko kyse
henkilötiedosta vai ei. Ensinnäkin henkilötietoja voivat olla kaikki tiedot: tiedon laadulla tai muodolla
ei ole merkitystä. 15 Esimerkiksi tietokoneen internetprotokollaosoite (IP-osoite) voi olla henkilötieto. 16 Niin ikään koevastaus on katsottu EUT:n oikeuskäytännössä henkilötiedoksi. 17 Myös valokuva,
10

Tietosuoja-asetuksen 10 artiklassa on mainittu vielä erikseen rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvien henkilötietojen käsittely. Tämän selvitystyön aikana ei ole ilmennyt sellaista
tarvetta, että tällaisia henkilötietoja käsiteltäisiin oppimisanalytiikassa.
11
Määritelmä GDPR 4(1) artiklassa.
12
Määritelmä GDPR 4(2) artiklassa.
13
Vanto 2011, s. 22 ja 28–29.
14
Asia on todettu myös EUT:n oikeuskäytännössä, ks. esim. asia C-101/01, Lindqvist, EU:C:2003:596, kohta 88.
15
Muodolla ei ole merkitystä henkilötiedon määritelmän täyttymisessä, mutta tulee huomata, että edellä kerrotulla tavalla GDPR 2(1) artiklan mukaan asetusta sovelletaan vain rajoitetusti muussa kuin automaattisessa
muodossa tapahtuvaan käsittelyyn.
16
Asia C-582/14, Breyer, EU:C:2016:779. Tapauksessa sovellettiin tuona aikana voimassa ollutta henkilötietodirektiiviä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, EYVL, N:o L 281,
23.11.1995, s. 31–50), jonka henkilötiedon määritelmä vastaa tietosuoja-asetuksen henkilötiedon määritelmää
siten, että ratkaisun oikeusohjeen voidaan sanoa olevan voimassa myös tietosuoja-asetuksen aikana. Yleisen
tietosuoja-asetuksen ja vanhan henkilötietodirektiivin henkilötiedon määritelmän alkuosassa on muutamia
erilaisia sanavalintoja suomenkielisessä kieliversiossa, mutta englanninkielisessä kieliversiossa alkuosa on vanhan henkilötietodirektiivin ja GDPR:n välillä – direktiivin ja asetuksen luonteen erosta johtuvaa muutosta lukuun ottamatta – identtinen (vanha henkilötietodirektiivi: ”’personal data’ shall mean any information relating to
an identified or identifiable natural person”; GDPR: ”’personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person”). Näin ollen on lähdettävä siitä, ettei tietosuoja-asetuksella ole pyritty
muuttamaan henkilötiedon määritelmää, ja siten muun muassa vanhaa henkilötietodirektiiviä koskeva henkilötiedon määritelmää täsmentävä WP29-tietosuojatyöryhmän ohje (WP136) sekä vanhaan henkilötietodirektiiviin
14
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josta henkilö on tunnistettavissa, on vakiintuneesti katsottu henkilötiedoksi. 18 Oppimisanalytiikassa
erityyppisiä henkilötietoja käsitellään paljonkin. Suoraan yksilöiviä tai tunnistamiseen tarvittavia
tietoja ovat muun muassa nimi, opiskelijanumero, yhteystiedot, mutta myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), tehdyt opintosuoritukset ja ilmoittautumistieto opintojaksolle voivat olla
henkilötietoja.
Toiseksi tietojen tulee liittyä luonnolliseen henkilöön, jotta ne ovat henkilötietoja. Yleisen tietosuojaasetuksen toisena keskeisenä tavoitteena on GDPR 1(2) artiklan mukaan suojella luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia sekä erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan 19.
Asetusta ei kuitenkaan sovelleta lähtökohtaisesti kuolleita henkilöitä koskeviin tietoihin. 20 Oppimisanalytiikan käyttötapauksissa analytiikan käsittelemät tiedot liittyvät lähes yksinomaan opiskelijoihin, jotka ovat henkilötiedon määritelmässä tarkoitettuja luonnollisia henkilöitä.
Kaksi viimeistä henkilötiedon määritelmän elementtiä ovat moniulotteisempia. Kolmannen määritelmän osan mukaan tietojen, ollakseen henkilötietoja, tulee liittyä luonnolliseen henkilöön. EUtuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan mainittu edellytys täyttyy, kun tieto liittyy tiettyyn henkilöön sisältönsä, tarkoituksensa tai vaikutuksensa vuoksi. 21 EU-oikeuskäytännössä on aiemmin katsottu, ettei oleskeluluvan hakijaa koskeva ”oikeudellinen arviointi” ole itsessään henkilötieto. 22 Tietosuoja-asetuksessa rinnastetaan kuitenkin esimerkiksi hoitavien lääkärien tekemät arviot henkilötietoihin. 23 Toisessa EUT:n ratkaisussa koesuoritus ja mahdollisen tarkastajan tekemät merkinnät
olivat kokeen suorittaneen henkilön henkilötietoja. 24 Koekysymyksiä itsessään ei pidetty kokeeseen
osallistujan henkilötietoina. 25 Suppea tulkinta voisi tässä yhteydessä tehdä mahdolliseksi näiden
tietojen julkaisemisen esimerkiksi tietoverkossa tai siirtämisen kolmansiin maihin ilman rajoituksia. 26
Näin ollen hyvin monentyyppiset tiedot voivat edelleen liittyä luonnolliseen henkilöön.

perustuvaa henkilötiedon määritelmää täsmentävä EU-oikeuskäytäntö on hyödyntämiskelpoista myös tietosuoja-asetuksen tultua sovellettavaksi. Ks. aiheesta laajemmin Purtova 2018. Ks. myös vastaavalla tavalla johdanto-osan 26 kohdan samanlaisuudesta Mourby ym. 2018, s. 227.
17
Asia C‑434/16, Nowak, EU:C:2017:994.
18
Ks. esim. EUT asia C-212/13, Ryneš, EU:C:2014:2428, kohta 22.
19
Perusoikeuskytkentä pohjautuu ennen kaikkea Euroopan unionin perusoikeuskirjan (EUVL, C 326,
26.10.2012, s. 391–407) 7 ja 8 artiklaan, joissa säädetään yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamisesta sekä henkilötietojen suojasta perusoikeuksina unionissa. Niin ikään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa
säädetään oikeudesta nauttia yksityiselämän kunnioitusta, johon myös henkilötietojen suojan vakiintuneesti
katsotaan kuuluvan, ks. Koillinen 2013, s. 177–178.
20
Tietosuoja-asetus jättää tässä suhteessa myös kansallista liikkumavaraa. Ks. GDPR johdanto-osan 27 perustelukappale. Kuitenkin on otettava huomioon, että esimerkiksi julkisuuslain mukainen salassapito päättyy tietyissä tilanteissa vasta sen jälkeen, kun 50 vuotta on kulunut sen henkilön kuolemasta, jota asiakirja koskee (julkisuuslaki 31.2 §). Lisäksi perustuslakivaliokunta on todennut, ettei vainajaa koskeva sääntely ole täysin merkityksetöntä tämän yksityisyyden suojaan liittyvien oikeuksien kannalta, ks. PeVL 31/2017 vp, s. 6.
21
Asia C-434/16, Nowak, EU:C:2017:994, kohta 35.
22
Asiat C‑141/12 ja C-372/12, YS, EU:C:2014:2081. Ks. argumenteista kohdat 39–47. Ks. tapauksen arviointia
Tracol 2015, s. 115–119.
23
Ks. GDPR johdanto-osan 63 perustelukappale. Kansallisesti jo kumotun henkilötietolain (523/1999) aikana on
arvioitu, että potilaan tutkimuksessa käytetyn laitteen tapahtumaloki ei sisältänyt luonnollista henkilöä taikka
hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, eikä siten muodostanut henkilörekisteriä (ks.
KHO 27.9.2013 t. 3084).
24
Asia C‑434/16, Nowak, EU:C:2017:994, kohta 42.
25
Asia C‑434/16, Nowak, EU:C:2017:994, kohta 58.
26
Asiassa C‑434/16, Nowak, EU:C:2017:994, kohta 49, EUT toteaakin, että ”[n]iinpä siitä, ettei hyväksyttäisi
ammatilliseen kokeeseen osallistujan laatimien kirjallisten vastausten ja mahdollisten tarkastajan siihen liittyvien merkintöjen luokittelua ”henkilötiedoiksi”, seuraisi, että nämä tiedot suljettaisiin kokonaan pois niiden
periaatteiden ja takeiden piiristä, joita henkilötietojen suojan alalla on noudatettava, ja erityisesti tällaisten
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Neljäntenä ja ehkä haastavimpana elementtinä henkilötiedon määritelmässä on se, että luonnollisen henkilön, johon tiedot liittyvät, tulee olla tunnistettu tai tunnistettavissa. Jos edelliset henkilötiedon määritelmän kolme osaa täyttyvät, tunnistettavuus tarkoittaa käytännössä rajanvetoa toisaalta
anonyymien tietojen ja toisaalta henkilötietojen välille. Ennen arviointia tulee kuitenkin tunnistaa ja
ymmärtää käsitteiden pseudonymisoitu ja anonymisoitu ero. Tämä ero ja sen merkitys käy ilmi tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 26 kohdasta.
”(26) Tietosuojaperiaatteita olisi sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka koskevat tunnistettua tai
tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä. Pseudonymisoidut henkilötiedot, jotka voitaisiin
yhdistää luonnolliseen henkilöön lisätietoja käyttämällä, olisi katsottava tiedoiksi, jotka koskevat tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä. Jotta voidaan määrittää, onko luonnollinen henkilö tunnistettavissa, olisi otettava huomioon kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä
tai muu henkilö voi kohtuullisen todennäköisesti käyttää mainitun luonnollisen henkilön tunnistamiseen suoraan tai välillisesti, kuten kyseisen henkilön erottaminen muista. Jotta voidaan
varmistaa, voidaanko keinoja kohtuullisen todennäköisesti käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseen, olisi otettava huomioon kaikki objektiiviset tekijät, kuten tunnistamisesta aiheutuvat kulut ja tunnistamiseen tarvittava aika sekä käsittelyajankohtana käytettävissä oleva
teknologia ja tekninen kehitys. Tietosuojaperiaatteita ei tämän vuoksi pitäisi soveltaa anonyymeihin tietoihin eli tietoihin, jotka eivät liity tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan
luonnolliseen henkilöön, tai henkilötietoihin, joiden tunnistettavuus on poistettu siten, ettei
rekisteröidyn tunnistaminen ole tai ei ole enää mahdollista. Tämä asetus ei tämän vuoksi
koske tällaisten anonyymien, muun muassa tilasto- tai tutkimustarkoituksia varten käytettävien tietojen käsittelyä.”
Pseudonymisoidut tiedot, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön käyttämällä lisätietoja,
ovat henkilötietoja. 27 Pseudonymisoimisella tarkoitetaan tietosuoja-asetuksessa henkilötietojen
käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä
lisätietoja edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai
tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu. 28 Pseudonymisointi ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että pseudonymisoidut henkilötiedot ovat edelleen kaikissa yhteyksissä henkilötietoja. Jotta pseudonymisoinnin jälkeen on edelleen kyse henkilötiedoista, tulee henkilötiedon yleisen
määritelmän täyttyä: henkilön tulee olla tunnistettu tai tunnistettavissa. Sanana pseudonymisointi
viittaa henkilötiedoille tehtyyn toimenpiteeseen, ei tietoihin itsessään. Tietosuoja-asetuksessa käytetty ilmaisu ”pseudonymisoidut tiedot” ei määritä sitä, ovatko tiedot henkilötietoja, vaan ”pseudonymisoidut tiedot” ovat ainakin olleet henkilötietoja, jotka on pseudonymisoitu – siis muutettu
muotoon, jossa henkilötietojen yhdistäminen rekisteröityyn ei ole mahdollista ilman lisätietoja. 29
Tässä selvityksessä ei pseudonyymeista tiedoista puhuttaessa viitata pseudonymisointiin, vaan siihen, että tietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä joitain aineiston ulkopuolisia tietoja. Tämä on samalla pseudonymisoinnin lopputulos.
Anonyymeja tai anonymisoituja tietoja ei ole määritelty tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa. Sen sijaan
edellä mainitussa tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 26 kohdassa tiedot määritellään henkilötiedon määritelmän avulla tiedoiksi, joista puuttuu tässä käsitelty henkilötiedon määritelmän elementtietojen laatua ja tietojenkäsittelyn laillisuutta koskevien periaatteiden[…], rekisteröidyn tiedonsaantia, oikaisua
ja vastustusta koskevien oikeuksien[…], sekä valvontaviranomaisen[…] harjoittaman valvonnan piiristä”.
27
Problematiikkaa siinä suhteessa, onko johdanto-osan virkkeellä ”[p]seudonymisoidut henkilötiedot, jotka
voitaisiin yhdistää luonnolliseen henkilöön lisätietoja käyttämällä, olisi katsottava tiedoiksi, jotka koskevat tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä” tarkoitettu sitä, että tällaiset tiedot ovat aina henkilötietoja riippumatta siitä, onko rekisteröity seuraavassa virkkeessä tarkoitetulla tavalla kohtuullisen todennäköisesti käytössä
olevin keinoin tunnistettavissa, ovat arvioineet Stalla-Bourdillon – Knight 2016, s. 299–302.
28
Määritelmä GDPR 4(5) artiklassa.
29
Tarhonen 2017, s. 11–12; Mourby ym. 2018, s. 223.
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ti, luonnollisen henkilön tunnistettavuus. Anonyymeja tietoja ovat siis tiedot, joista luonnollinen
henkilö, johon ne liittyvät, ei ole tunnistettu eikä tunnistettavissa. Anonyymit tiedot ovat siten voineet olla henkilötietoja, joista tunnistettavuus on poistettu siten, ettei rekisteröidyn tunnistaminen
ole enää mahdollista. Tietosuoja-asetusta ei sovelleta näiden tietojen käsittelyyn, sillä nämä tiedot
eivät ole enää tai koskaan olleetkaan henkilötietoja. 30
Koska tietosuoja-asetuksen säännöksiä ei sovelleta muiden tietojen kuin henkilötietojen käsittelyyn,
anonyymien tietojen tunnistaminen ja erottaminen henkilötiedoista on olennaista. Anonyymiyden
tulee toteutua tosiasiallisesti. Tunnistettu rekisteröity on käsitteenä lähtökohtaisesti yksiselitteinen:
rekisteröity joko on tai ei ole tunnistettu. Tietojen perusteella pystytään suoraan osoittamaan ja
yksilöimään se rekisteröity, johon tiedot liittyvät. Toisaalta tulkinnanvaraisuutta voi aiheuttaa se, jos
rekisteröity on tunnistettu tietojen perusteella jonkun muun kuin sen tahon toime.sta, jonka hallussa olevien tietojen henkilötietoluonnetta arvioidaan.
Tunnistettavissa oleva rekisteröity on puolestaan tulkinnanvaraisempi käsite. Kuten tietosuojaasetuksen johdanto-osan 26 kohdasta käy ilmi, rekisterinpitäjällä tai muulla henkilöllä ei saa olla
mahdollisuutta kohtuullisen todennäköisesti käytettävissä olevin keinoin tunnistaa niitä luonnollisia
henkilöitä, joita tiedot koskevat, jotta tietoja voidaan kutsua anonyymeiksi. WP29tietosuojatyöryhmän tulkinnan mukaan henkilön tunnistamisen ei tarvitse tosiasiassa lainkaan toteutua. Jos tietojen käyttötarkoituksena kuitenkin on edes osittain tulevaisuudessa tarvittaessa tapahtuva henkilön tunnistaminen, tulisi tiedot katsoa henkilötiedoiksi. 31
Sitä henkilöpiiriä, jolla mahdollisuus tunnistamiseen on, ei rajata johdanto-osassa sen sanamuodon
perusteella lainkaan. Tapauksessa Breyer EUT arvioi anonyymien tietojen ja henkilötietojen rajanvetoa. Tapauksessa oli kyse muun muassa siitä, onko erään verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteiden
(eli pseudonyymien tietojen) hallussapitäjällä mahdollisuus kohtuullisesti käytössä olevin keinoin
tunnistaa rekisteröidyt. 32 EUT vahvisti julkisasiamiehen näkemyksen siitä, että ”näin ei ole silloin, kun
rekisteröidyn tunnistaminen on kielletty laissa tai kun se ei ole käytännössä toteutettavissa esimerkiksi siitä syystä, että se veisi suhteettomasti aikaa ja aiheuttaisi suhteettomasti kustannuksia ja työtä, minkä seurauksena tunnistamisen riski näyttäytyy käytännössä merkityksettömänä” 33. Koska IPosoitetietojen hallussapitäjällä katsottiin olevan kohtuullisesti käytössään sellaiset keinot, joilla rekisteröidyt olisi voitu tunnistaa, EUT ei arvioinut tässä tapauksessa lainkaan sitä, oliko olemassa
muita henkilöitä, joilla tunnistamisen mahdollisuus olisi. Tapauksessa painotettu tulkinta tietojen
tunnistettavuudesta nimenomaisesti tietojen haltijan näkökulmasta ei kuitenkaan ole eikä voi olla
ainoa tunnistettavuutta määrittävä tekijä erityisesti siitä syystä, että muu henkilö on erikseen mainittu tietosuoja-asetuksen johdanto-osassa. Näin on myös siitä syystä, että tunnistettavuusarviointi
pelkästään pseudonyymejä tietoja hallussaan pitävän tahon näkökulmasta loisi tietosuojasääntelyn
ulottumattomiin niin sanotusti sokeita pisteitä. Näissä sokeissa pisteissä tietoja voitaisiin käytännössä käsitellä vapaasti vain siksi, ettei käsittelyä suorittavalla taholla itsellään ole mahdollisuutta tunnistaa henkilöä, mutta samalla – ja yksityisyyden suojan kustannuksella – tunnistamistietoja hallussaan pitävä tai muu henkilö kykenisi saamaan hyödyn käsittelystä, joka tämän itsensä toteuttamana
olisi lainvastaista. Tämäkin tietosuojasääntelyn tarkoitusta painottava näkökulma puoltaa tunnistettavuuskriteerin laajempaa tulkintaa – siis ottamalla huomioon myös tietosuoja-asetuksen johdantoosan 26 kohdassa tarkoitetun muun henkilön eli sivullisen mahdollisuudet tunnistamiseen.

30

On kuitenkin huomattava, että henkilötietojen anonymisointi on GDPR 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
käsittelyä, johon kylläkin sovelletaan tietosuojaperiaatteita, kuten lainmukaisuuden ja käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimuksia.
31
Ks. WP136, s. 16, jossa merkitystä annetaan vahvasti sille, onko tietojen säilyttämisellä olemassa mitään
mielekästä tarkoitusta ilman, että tunnistamista ei voisi edes yrittää.
32
Ks. asia C-582/14, Breyer, EU:C:2016:779, kohdat 40–48.
33
Asia C-582/14, Breyer, EU:C:2016:779, kohta 46.
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Pseudonyymit tiedot voivat siis olla henkilötietoja, jos jollakin muulla henkilöllä, jolla on hallussaan
rekisteröityjen tunnistamiseen tarvittavat tiedot, on myös keinot kohtuullisen todennäköisesti saada
käyttöönsä pseudonyymit tiedot. Siten Breyer-tapauksessa asiaa olisi voitu lähestyä myös siitä näkökulmasta, olisiko tunnistamiseen tarvittavien tietojen hallussapitäjällä (internetyhteyden tarjoaja)
ollut mahdollisuus kohtuullisen todennäköisesti käytössä olevin keinoin saada haltuunsa pseudonyymit tiedot, jolloin tunnistaminen pseudonyymien tietojen osalta olisi ollut tunnistetietojen toimesta mahdollista. Muu henkilö voisi olla myös esimerkiksi viranomainen, jolla on mahdollisuus
kohtuullisen todennäköisin keinoin saada haltuunsa sekä pseudonyymit tiedot että tunnistamistiedot eri lähteistä, ja tämän jälkeen tunnistaa rekisteröidyt.
Tunnistettavuuskysymyksen kohdalla noudatetaan kohtuullisen todennäköisesti käytössä olevien
keinojen
tarjoamaa
joustavampaa
lähestymistapaa
muiden
elementtien
joko–tai
-logiikkaan verrattuna. Nimittäin vasta jotkin toteutuneet tietojen käsittelytoimet saattavat tehdä
tiedoista henkilötietoja, jos tietynlainen tietojen käsittely luo rekisterinpitäjälle tai muulle henkilölle
kohtuullisen todennäköisesti käytössä olevat keinot tunnistaa luonnollinen henkilö, joita tiedot koskevat. Tietojen käsittely voi olla anonyymia muutoin, ja vasta tunnistamiseen tarvittavien tietojen
julkaisu internetissä tekee tunnistamisen keinot kohtuullisen todennäköisesti käytettäviksi. 34 Toisaalta pseudonyymien tietojen julkaisu voi tehdä niistä henkilötietoja, kun tämän jälkeen tunnistamiseen tarvittavien tietojen haltija kykenee tekemään tunnistuksen pseudonyymien tietojen osalta.
Tästä seuraa, että vaikka tietosuoja-asetusta ei sovelletakaan lähtökohtaisesti sellaisten tietojen
käsittelyyn, joista luonnollinen henkilö, jota ne koskevat, ei ole tunnistettavissa kohtuullisen todennäköisesti käytössä olevin keinoin, käytännössä tietojen käsittelylle on olemassa erityisesti tietojen
suojaamiseen liittyviä velvoitteita, jottei niistä myöhemmässä vaiheessa tule henkilötietoja.
Kun tunnistamiseen tarvittavat tiedot eivät ole pseudonyymien tietojen haltijan käytettävissä, ei
tällainen käsittely tee tietojenkäsittelystä anonyymia. Jotta tietojen käsittely voidaan katsoa anonyymiksi ja siten henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön soveltamisalan ulkopuoliseksi tietojen käsittelyksi, suositeltavaa on, että kaikki mahdolliset tiedot, joita käyttämällä tai yhdistelemällä
tunnistaminen on ylipäänsä mahdollista, tuhotaan.

34

Tässä suhteessa pseudonyymien tietojen haltijan tulee olla valppaana, sillä tunnistamiseen tarvittavat tiedot
voivat päätyä kohtuullisen todennäköisesti saataville täysin rekisterinpitäjästä riippumattomasta syystä. Siten
on perustellumpaa pyrkiä anonymisoinnissa siihen, ettei tunnistaminen ole lainkaan mahdollista.
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Analytiikka tunnistaa yhteyden ja
ilmoittaa siitä käyttäjälle:
Opiskelija, joka saa kahdesta opintoohjelman mukaisesta ensimmäisestä opintojaksosta hylätyn arvosanan, on jättänyt suurella todennäköisyydellä opinnot kokonaan kesken.

Anonyymi
data

Käyttäjä tekee päätöksen:
Kohdennetaan yliopiston tukitoimia tulevaisuudessa
sellaisille opiskelijoille, jotka saavat kahdesta ensimmäisestä tentistä hylätyn arvosanan.

Kuvio 1: esimerkki tietojen anonyymista käsittelystä

Kuviossa 1 on esitetty esimerkki anonyymista käsittelystä, johon ei sovelleta tietosuoja-asetusta.
Analytiikka tekee päätelmiä anonyymista datasta ja tuottaa käyttäjälle tietoa päätöksenteon tueksi,
ja päätös tehdään yleisellä tasolla. Tilanteessa on huomioitava, että varsinainen päätöksen täytäntöönpano eli tukitoimien kohdentaminen edellyttää suoritustietojen (henkilötietojen) käsittelyä,
johon sovelletaan tietosuoja-asetusta.
Henkilö voidaan tunnistaa myös yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen tekijän avulla. Tällaisesta tunnistamismahdollisuudesta voi olla kyse esimerkiksi palautekyselyn taustamuuttujissa. Palautelomakkeeseen voidaan vastata sinänsä nimettömästi, mutta siinä voidaan kysyä yksityiskohtaisia vastaajaa koskevia taustatietoja, kuten pääainetta, vuosikurssia, sukupuolta, syntymäaikaa ja niin
edelleen. Asiayhteyden kautta vastaajaa koskevia seikkoja voi myös olla pääteltävissä esimerkiksi
silloin, jos linkki lomakkeelle on lähetetty vain tietyn opintojakson tai seminaarin osallistujille. Tällöin vastausten perusteella voidaan yksittäistapauksissa tunnistaa joitakin henkilöitä. Tällaisen mahdollisuuden ollessa käsillä tulee palautekyselyssä ja sen vastausten käsittelyssä noudattaa tietosuojasääntelyä, josta opiskelijalle näkyvintä on vastausten käsittelystä kertovan informaation antaminen
esimerkiksi tietosuojailmoituksen 35 muodossa.
Suositeltavaa on, että oppimisanalytiikan kehitystyössä arvioidaan perusteellisesti, mitkä oppimisanalytiikan käyttämät tiedot ovat aidosti anonyymeja, ja mitkä toisaalta pseudonymisoituja tai muita
henkilötietoja, joihin tietosuoja-asetusta sovelletaan. Jos tilanteessa syntyy epäselvyyttä, suositeltavaa
on noudattaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Rajatilanteissa, joissa henkilöä on hyvin vaikea tunnistaa, voivat suojatoimenpiteet kuitenkin olla tietosuoja-asetuksen riskiperusteisesta lähestymistavasta johtuen kevyempiä.

35

Tietosuojailmoituksesta ks. tämän selvityksen alaluku 4.4.
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2.2.2 Erityiset henkilötietoryhmät
Tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaan erityisiä henkilötietoryhmiä koskevaa henkilötietojen käsittelyä on
•

sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia
mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus taikka ammattiliiton jäsenyys, sekä

•

geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista
varten tai

•

terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä
ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely.

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä tietosuoja-asetuksen 9(1)
artiklan nojalla, mutta siihen on olemassa useita poikkeuksia saman artiklan 2 kohdassa. Poikkeukset jossain määrin vastaavat myös varsinaisia henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ollessaan
kuitenkin paikoin tiukempia. Rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin
liittyvä henkilötietojen käsittely on erotettu asetuksessa omaksi 10 artiklakseen, jonka mukaan kyseiset tietojenkäsittelyedellytykset ovat vielä erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietojenkäsittelyedellytyksiäkin tiukempia. 36 Kansallisen tietosuojalain 6 §:ssä on tarkennettu tietosuoja-asetuksen 9
artiklan 2 kohdan poikkeuksia ja säädetty lisäpoikkeuksista mainitun kohdan mahdollistamissa rajoissa. 37
Oppimisanalytiikan kehittämisessä voi ilmetä tarpeita, joissa käsitellään opiskelijoiden elintapoihin
liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot voivat olla kuitenkin terveystietoja. Terveystietojen käsite on hyvin
laaja, sillä tietosuoja-asetuksen 4(15) artiklan mukaan niillä tarkoitetaan luonnollisen henkilön fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyviä henkilötietoja sekä tietoja terveyspalvelujen käytöstä. Terveystietoja ovat tietosuoja-asetuksen johdanto-osan mukaan kaikki tiedot, jotka koskevat rekisteröidyn terveydentilaa ja paljastavat tietoja rekisteröidyn entisestä, nykyisestä tai tulevasta fyysisen
terveyden tai mielenterveyden tilasta. 38 Siten myös opiskelijan elintapoja kuvaavat oppimisanalytiikan tiedot voivat lukeutua terveystietoihin, mikäli ne paljastavat tietoja opiskelijan terveydentilasta.
2.2.3 Henkilötunnus, opiskelijanumero ja oppijanumero
Tietosuoja-asetuksen 87 artiklan perusteella kansallisen henkilönumeron, kuten henkilötunnuksen,
käsittelyn edellytyksistä voidaan säätää kansallisesti. Tietosuojalain 29 §:ssä on säädetty henkilötunnuksen käsittelystä. Käsittely on sallittua rekisteröidyn suostumuksella tai, jos käsittelystä säädetään
laissa. Lisäksi sallittuja käsittelyperusteita ovat ne tilanteet, joissa rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää: 1) laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi 2) rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tai 3) historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka
tilastointia varten. Niin ikään henkilötunnusta saa käsitellä luotonannossa tai saatavan perinnässä,
vakuutus-, luottolaitos-, maksupalvelu-, vuokraus- ja lainaustoiminnassa, luottotietotoiminnassa,
terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja muun sosiaaliturvan toteuttamisessa tai virka-, työ- ja muita
palvelussuhteita ja niihin liittyviä etuja koskevissa asioissa. Henkilötunnuksen saa myös luovuttaa
osoitetietojen päivittämiseksi tai moninkertaisten postilähetysten välttämiseksi suoritettavaa tietojenkäsittelyä varten, jos henkilötunnus on jo luovutuksensaajan käytettävissä. Tietosuojalain 29 §:n 4
Komission alkuperäisessä tietosuoja-asetusta koskevassa ehdotuksessa COM(2012) 11 final, s. 47, rikostuomioita koskevat tiedot olivat vielä osa erityisiä henkilötietoryhmiä.
37 HE 9/2018 vp, s. 84–85.
38 Tietosuoja-asetuksen suomenkielisessä käännöksessä käytetään paikoitellen sekä käsitettä ”terveystiedot”
että käsitettä ”terveyttä koskevat tiedot” tai ”terveyttä koskevat henkilötiedot”, joilla kaikilla tarkoitetaan samaa
asiaa (engl. ”data concerning health”).
36
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momentin mukaan henkilötunnusta ei tule merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella
tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.
Henkilötunnuksessa ei ole kyse erityisestä henkilötietoryhmästä, vaikka henkilötunnuksen käsittelylle onkin asetettu erityisiä vaatimuksia. Siten henkilötunnuksen käsittelyyn sovelletaan tietosuojaasetuksen säännöksiä ”tavallisten” henkilötietojen käsittelystä, minkä lisäksi tulee noudattaa tietosuojalain tarkentavaa sääntelyä. Käytännössä henkilötunnuksen käyttö liittyy niihin tilanteisiin, joissa
tietoja luovutetaan tai on tarkoitettu luovutettavaksi yliopiston ulkopuolelle. Tällaisesta tilanteesta
on kyse esimerkiksi tutkintotodistuksen kohdalla. Yliopiston sisäisesti opiskelijan yksilöintiin tulee
käyttää opiskelijanumeroa tai muuta yksilöivää tietoa, kun se on mahdollista, ettei henkilötunnusta
tarpeettomasti merkitä asiakirjoihin taikka näytetä opiskelijan työpöydällä (dashboard) tai muussa
sellaisessa näkymässä, jossa opiskelijan yksilöinti nimenomaisesti henkilötunnuksen perusteella ei
ole välttämätöntä.
Myös oppijanumerossa on kyse tietosuoja-asetuksessa tarkoitetusta kansallisesta yleisestä tunnisteesta. Oppijanumero on valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 3.1 §:n mukaan henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin tallennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa mainitussa laissa tai varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitetussa tietovarannossa tarkoitettuja tietoja. Sen kansallinen sääntely on henkilötunnusta kevyempää. Oppijanumeron antaa Opetushallitus ja sitä käytetään valtakunnallisen KOSKI-palvelun sekä korkeakoulujen VIRTA-palvelun tiedonsiirroissa henkilötunnuksen sijasta. 39
2.3

SALASSA PIDETTÄVÄT TIEDOT

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat perustuslain (731/1999, PL) 12 §:n 2
momentin mukaan julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen
rajoitettu. Julkisuuslain 1.1 §:ssä säädetyn julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat
julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Yliopistot – sekä julkisoikeudelliset että säätiöyliopistot – rinnastetaan yliopistolain (558/2009) 30.2 §:n säännöksen nojalla julkisuuslain 4.1 §:ssä tarkoitettuihin viranomaisiin. Yliopistolain 30.2 §:n mukaan yliopiston ja ylioppilaskunnan toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä julkisuuslaissa säädetään lain 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Siten julkisuuslain sääntely koskee yliopistoa ja
sen toimintaa kokonaisuudessaan. 40
Asiakirjalla tarkoitetaan julkisuuslain 5.1 §:n mukaan kirjallisen ja kuvallisen esityksen lisäksi sellaista
käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuvaa tiettyä kohdetta tai asiaa
koskevaa viestiä, joka on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka muiden apuvälineiden avulla. 41 Käytännössä oppimisanalytiikan käyttämät
ja muodostamat tiedot ovat tällaisia sähköisessä muodossa olevia asiakirjoja.
Tietojen julkisuutta voidaan rajoittaa välttämättömien syiden vuoksi (PL 12.2 §). Näitä välttämättömiä syitä kuvastaa muun ohella julkisuuslain 24.1 §:ssä säädetty salassa pidettävien viranomaisen
asiakirjojen luettelo. Salassapitovelvollisuus koostuu asiakirjasalaisuudesta, vaitiolovelvollisuudesta
ja hyväksikäyttökiellosta. 42 Julkisuuslain 23.1 §:n mukaan vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluu asiakirjan salassa pidettävän sisällön lisäksi myös tieto, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä.
Oikeuskirjallisuudessa on niin ikään katsottu, että myös hyväksikäyttökielto ulottuu asiakirjasalai39

Oppijanumeron tarkoituksena on välttää henkilötunnuksen tarpeetonta käsittelyä ja yksilöidä myös sellaiset
henkilöt, joilla ei ole henkilötunnusta, ks. HE 72/2017 vp, s. 37.
40
Julkisuuslain ja arkistolain soveltamisesta yliopistojen asiakirjahallinnossa tarkemmin, ks. Voutilainen 2010.
41
Asiakirjan määritelmästä ks. Voutilainen 2012, s. 74–77 ja viranomaisen asiakirjan määritelmästä ks. Voutilainen 2012, s. 77–84.
42
Salassapitovelvollisuudesta ja sen osa-alueista on säädetty lisäksi useissa muissa laeissa, ks. Voutilainen
2012, s. 149–155.
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suuden kohteen lisäksi vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaan tietoon. 43 Vaikka henkilötietoja koskee oma lainsäädäntönsä, sovelletaan viranomaisten asiakirjoihin myös julkisuuslain säännöksiä. 44
Seuraavassa käydään läpi muutamia esimerkkejä oppimisanalytiikan mahdollisesti käyttämistä salassa pidettäviksi säädetyistä tiedoista.
Julkisuuslain 24.1 §:n 25 kohdan mukaan tiedot henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka
hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tiedot henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta ovat salassa pidettäviä. Nämä tiedot kuuluvat edellä
kappaleessa 2.2.2 kerrotulla tavalla tietosuoja-asetuksen erityisiin henkilötietoryhmiin. Opiskelijan
terveystietoja voidaan joutua käsittelemään yliopistoissa muun muassa opiskelijavalintaa ja ohjausta
käsittävissä tilanteissa. 45
Julkisuuslain 24.1 §:n 30 kohdan mukaan oppilaan ja kokelaan koesuoritukset ovat salassa pidettäviä. 46 Vaikka säännöksessä käytetään ilmaisua oppilaan koesuoritus, koskee säännös vastaavalla
tavalla yliopisto-opiskelijan tenttivastauksia. 47 Myös yliopiston valintakoevastauksia on pidetty julkisuuslain 24.1 §:n 30 kohdassa tarkoitettuina koesuorituksina. 48 Koesuorituksen arvostelumerkinnät
ovat koesuoritukseen kuuluvina salassa pidettäviä, 49 kun taas arvosana- ja pisteytystiedot itsessään
ovat julkisia. 50 Eräässä tapauksessa laillisuusvalvontakäytännössä myös yliopistossa tehdyt laboratoriotöiden selostukset katsottiin salassa pidettäviksi erityisesti yksityisyyden suojaa korostavien argumenttien perusteella, 51 jolloin lienee syytä lähteä siitä, että harjoitustyöt rinnastuvat yleisesti
koesuorituksiin. 52
Toisaalta opinnäytetyöt ovat julkisia asiakirjoja 53 erityisesti siitä syystä, että tieteellisen tutkimuksen
tutkimustulosten on oltava julkisesti tiedeyhteisön arvioitavissa. 54 Yliopistokoulutuksen tavoitteena
on myös tieteellisen osaamisen vahvistaminen. Yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista
annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004, tutkintoasetus) 7.1 §:n 2 kohdan mukaan alempaan
korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin. Tutkintoasetuksen 12.1 §:n 2 kohdan (muutettu asetuksella
1039/2013) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on, että
tutkinnon suorittaneella on valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen.
Opinnäytteet on säädetty sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon osaksi tutkintoasetuksen 9 ja 15 §:ssä, mutta mainittuja tavoitteita ei ole sidottu yksin näiden töiden suorittamiseen.
Siten tieteellisen tutkimuksen tekemisen harjoittelu voi kuulua opintoihin myös muussa kuin opinnäytteen muodossa, esimerkiksi esseenä.
43

Mäenpää 2016, s. 369.
Keskeistä on myös se, että myös henkilötietoja sisältävien julkisten asiakirjojen käsittelyä on rajoitettu julkisuuslain 16.3 §:ssä. Säännöksen mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän
kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia
henkilötietoja. Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta
varten vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
45
Ks. terveystietojen käsittelyn oikeusperusteesta tarkemmin jäljempänä kappale 4.2.7.
46
Säännöstä on sen perusteluissa luonnehdittu ”selvyyden vuoksi tarpeelliseksi”, vaikka julkisuuslain 24.1 §:n
32 kohta olisikin sovellettavissa myös näihin tilanteisiin. Ks. HE 30/1998 vp, s. 99.
47
Ks. Wallin – Konstari 2000, s. 176.
48
Ks. KHO 2019:2.
49
Vehkamäki – Lahtinen – Vanttaja 2018, s. 20.
50
Ks. esim. Miettinen 2001, s. 322. Vrt. Wallin – Konstari 2000, s. 177.
51
AOKS 31.7.2008 dnro 433/1/06.
52
Vrt. Mäenpää 2016, s. 438, jonka mukaan myös harjoitustyöt olisivat opinnäytteisiin rinnastuvia julkisia asiakirjoja.
53
Mäenpää 2016, s. 438.
54
Voutilainen 2016, s. 100.
44
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Arviointi siitä, onko opintojaksoon liittyvä palautus rinnasteinen ennemmin opinnäytteeseen vai
tenttivastaukseen, ratkaisee myös asiakirjan salassapidon. Tällä voi olla merkitystä esimerkiksi silloin,
jos opiskelijan suorituksen, esimerkiksi esseen, arvioinnissa käytetään vertaisarviointia. Koska
koesuorituksen salassapito on ehdotonta, ei koesuorituksen salassapitovelvollisuus poistu esimerkiksi anonymisoinnin kautta. 55
Numeerinen arvosanatieto, pistemäärä tai numeerista vastaava sanallinen asteikkoon pohjautuva
arvio (esimerkiksi hyväksytty – hylätty) ovat myös opintosuorituksia koskevina julkisia tietoja. 56 Koe
tai testi itsessään on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja, joka voi kuitenkin olla salassa pidettävä julkisuuslain 24.1 §:n 22 kohdan nojalla, jos tiedon antaminen vaarantaisi kokeen tai testin tarkoituksen
toteutumisen tai testin käyttämisen vastaisuudessa.
Julkisuuslain 24.1 §:n 29 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat muun muassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta. Soveltuvuusarviointia käytetään muun muassa opiskelijavalinnoissa. 57 Soveltuvuusarviointien
tuloksia ei saa sisällyttää julkisiin asiakirjoihin. 58 Kun testit voivat kattavasti kuvata henkilön persoonallisuutta, on niiden julkisuutta pidetty yksityisyyden suojan vastaisena. 59 Oppimisanalytiikan tuottamassa arviossa voi olla kyse myös tämän säännöksen nojalla salassa pidettävästä tiedosta. Soveltuvuuskokeen tulokseen rinnastuva tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun oppimisanalytiikka tuottaa arvion henkilön sopivuudesta tietylle opintoalalle. Siten pääsyä tällaisiin tietoihin ei
saa antaa sivullisille, kuten sellaisille henkilöille yliopiston henkilöstössä, joiden tehtävien hoitoon
mainitut tiedot eivät liity. Mikäli oppimisanalytiikka tekee henkilöistä tällaisia arviointeja automaattisesti, kyse on myös profiloinnista, jolloin tietosuojavaatimukset tulee tästäkin näkökulmasta huomioida. 60
Edelleen julkisuuslain 24.1 §:n 30 kohdan mukaan sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja
muut asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja ovat salassa pidettäviä. Tällaisena arviointina voitaneen pitää myös oppimisanalytiikan
tekemän profiloinnin lopputuloksena syntynyttä henkilökohtaisen ominaisuuden arviointia ainakin
profiloinnin edistyneimmissä sovelluksissa.
Oppimisanalytiikan tuottama ja käsittelemä opiskelijoita koskeva tieto on tyypillisesti myös henkilön
yksityiselämää kuvaavaa tietoa, joka voi olla julkisuuslain 24.1 §:n 32 kohdan nojalla salassa pidettävää tietoa. Mainitun lainkohdan nojalla muun muassa tiedot henkilön elintavoista ovat salassa pidettäviä. Lisäksi oppimisanalytiikan piirissä voidaan käsitellä opiskelijan tekemien palautusten muo-

55

Toisaalta ei voida puhua vastausten anonymisoinnista ainakaan henkilötietojen suojan näkökulmasta, jos
opettajalla tai muulla henkilöllä on edelleen mahdollisuus tunnistaa opiskelija, jonka vastauksesta on kyse.
Näin asiaa arvioi muun muassa EUT asiassa C-434/16, Nowak, EU:C:2017:994, kohdat 29–31. Tunnistetietojen
poistaminen voi kuitenkin olla asianmukainen suojatoimi, joka riittää takamaan riittävän turvallisuustason henkilötietojen käsittelyssä ja siten tietosuojan näkökulmasta mahdollistaa myös näiden tietojen luovuttamisen
vertaisarviointiin.
56
Mäenpää 2016, s. 438.
57
Ks. esim. Helsingin yliopisto, Kasvatusalan valintayhteistyöverkosto kohta Soveltuvuuskoe.
58
Asiaa on arvioitu tästä näkökulmasta muun muassa virkanimityspäätösten yhteydessä. Ratkaisussa AOKS
19.7.2016 dnro OKV/1097/1/2015 apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota
mm. salassapitosäännösten noudattamiseen virkanimitysten valmistelussa, kun valtiovarainministeriössä oli
paljastettu osana julkista virkanimityspäätöstä salassa pidettäviä tietoja soveltuvuuskokeen tuloksista. Ratkaisussa KHO 2010:60 pidettiin kyseisessä tapauksessa soveltuvuustestien tuloksia myös asianosaisjulkisuuden
ulkopuolisina, sillä tiedon antaminen niistä olisi ollut vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua.
59
HE 30/1998 vp, s. 99.
60
Profiloinnista ks. tämän selvityksen pääluku 5.
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dossa salassa pidettäviä, esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen tutkimussuunnitelmaa koskevia asiakirjoja, 61 tai poikkeuksellisesti yhteystietoja 62.

3
3.1

VASTUUTAHOT JA VELVOLLISUUDET OPPIMISANALYTIIKAN KÄYTÖSSÄ
REKISTERINPITÄJÄ JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tietosuoja-asetuksen 4(7) artiklan mukaan luonnollista henkilöä tai
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot
määritellään unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä
koskevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. 63 Henkilötietojen käsittelijä puolestaan on tietosuoja-asetuksen 4(8) artiklan mukaan luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja
rekisterinpitäjän lukuun.
Tutkintoon johtava opetus ja ohjaus ovat yliopistojen lakisääteisiä tehtäviä. 64 Näiden tehtävien toteuttamiseen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä yliopistot määrittelevät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja toimivat siten rekisterinpitäjinä. 65 Rekisterinpitäjän käsitettä on muutoinkin tulkittava laajasti. 66 Lisäksi rekisterinpitäjyydestä tietyissä tilanteissa on säädetty suoraan
laissa. 67 Jos yliopistot yhdessä määrittelevät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, voi
kyseessä olla tietosuoja-asetuksen 26 artiklassa tarkoitettu yhteisrekisterinpitäjyystilanne. 68

61

Julkisuuslain 24.1 §:n 21 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön tai
tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa taikka teknologista tai muuta kehittämistyötä tai niiden arviointia, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta opinnäytetyön, tutkimuksen tai
kehittämistyön suorittamiselle taikka niiden hyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle
taikka tutkimuksen tai kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa. Ks. säännöksen tulkinnasta Miettinen 2001, s.
328–332, jonka mukaan vahinkoedellytyslauseke tarkoittaa käytännössä sitä, että tyypillisesti varsinkin
alemmissa opinnäytetöissä ilmeisyysvaatimus täyttyy, eivätkä silloin suunnitelmat ole ainakaan julkisuuslain
24.1 §:n 21 kohdan perusteella salassa pidettäviä.
62
Yhteystiedot voivat olla henkilön pyynnöstä salassa pidettäviä julkisuuslain 24.1 §:n 31 kohdan nojalla, jos
tälle pyynnölle on julkisuuslaissa mainitut edellytykset. Opiskelijalla voi olla myös väestötietojärjestelmästä ja
Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:n mukainen turvakielto, jolloin
väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa tietoja vain viranomaiselle ja niillekin tiukoin edellytyksin.
63
Rekisterinpitäjän asema voi syntyä tietyissä tapauksissa myös silloin, kun jokin taho organisoi ja koordinoi
työtä, jossa henkilötietoja kerätään, ks. EUT:n ratkaisu asiassa C-25/17, Jehovan todistajat, EU:C:2018:551, kohdat 68–72.
64
Tätä asiaa käsitellään laajemmin jäljempänä oikeusperusteiden yhteydessä kappaleessa 4.2.2.
65
Ks. Voutilainen 2012, s. 252 henkilötietolain ajalta, jossa todetaan, että ”[v]altion virastoissa ja laitoksissa
rekisterinpitäjänä toimii se viranomaisen tehtäviä hoitava toimija, jolle kuuluu asianomaisen tehtävän hoitaminen”.
66
Asia C‑131/12, Google Spain, EU:C:2014:317, kohta 34.
67
Esimerkiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 24.1 §:n mukaan korkeakoulujen
valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) yhteisrekisterinpitäjiä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä yliopistot
ja ammattikorkeakoulut.
68
Yhteisrekisterinpitäjyyden syntyminen ei edellytä, että kaikilla rekisterinpitäjillä olisi pääsyä kaikkiin henkilötietoihin tai ylipäänsä henkilötietoihin. Vaikka yhden tahon saama tieto olisi puhtaasti anonyymiä tilastotietoa,
voi yhteisrekisterinpitäjyys syntyä, jos mainittu anonyymi tilastotieto perustuu henkilötietojen käsittelyyn, jonka
tarkoitusten ja keinojen määrittelyyn mainittu taho on osallistunut. Ks. esim. EUT asia C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, EU:C:2018:388, erityisesti kohta 38. Yhteisrekisterinpitäjyys voi syntyä, vaikka
toinen osapuoli ei saisi järjestelyssä mitään tietoa, jos tämä osallistuu kuitenkin tiedon keräämiseen ja siirtämi24
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Henkilötietojen käsittelijä puolestaan toimii rekisterinpitäjään käytännössä toimeksiantosuhteessa,
ja käsittelee tietoja tämän lukuun. Yksittäiset opettajat ja ohjaukseen osallistuvat, yliopiston henkilöstöön kuuluvat, yliopiston palveluksessa olevat työsuhteiset henkilöt käsittelevät henkilötietoja
rekisterinpitäjän alaisuudessa, siis osana rekisterinpitäjän toimintaa – eivät henkilötietojen käsittelijöinä. 69 Tietosuoja-asetuksen 29 artiklan mukaan kukaan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa käsitellä niitä muuten kuin
rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti, ellei unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä niin
vaadita. Toisaalta on otettava huomioon, ettei yliopisto saa työnantajana menetellä työsuhteessa
tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 §:n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta
(yliopistolaki 32.3 §). Säännös on otettu lakiin eduskuntavaiheessa, ja se pohjautuu perustuslain 16.3
§:n säännökseen tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapauden turvaamisesta. 70 Siten rekisterinpitäjän antamien mahdollisten ohjeiden laadinnassa tulee ottaa huomioon myös tieteen, taiteen ja
opetuksen vapaus. 71 Tällaisesta ohjeistuksesta on kyse esimerkiksi yliopiston sisäisissä oppimisanalytiikan käyttöä koskevissa toimintaperiaatteissa (policy).
Varsinaiset henkilötietojen käsittelijät ovat usein palveluntarjoajia, joille henkilötietojen käsittelyä,
kuten säilytystä tai analysointia, on ulkoistettu. Tällaisten ulkoistustoimien yhteydessä on otettava
huomioon myös tietosuoja-asiat, kuten se, mitä henkilötietojen käsittelijän ja rekisterinpitäjän välisestä sopimuksesta on tietosuoja-asetuksen 28 artiklassa säädetty. Esimerkiksi CSC-Tieteen tietotekniikan keskuksen tekemä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) kehitystyö perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan toimeksiantotehtävään. 72
3.2

TIETOSUOJAVASTAAVAN ROOLI

Sekä julkisoikeudelliset että säätiömuotoiset yliopistot ovat tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja
julkishallinnon elimiä 73, ja siten velvollisia nimittämään tietosuojavastaavan (engl. data protection
officer, DPO) tietosuoja-asetuksen 37(1) artiklan a alakohdan nojalla. Tietosuojavastaavalla on tietosuoja-asetuksen 38 artiklan nojalla itsenäinen ja riippumaton asema. Tietosuojavastaavalla on tieto-

seen määrittäen näin käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Ks. EUT asia C-40/17, Fashion ID, EU:C:2019:629, erityisesti kohdat 82-85. Niin sanotun VIRTA-palvelun osalta yhteisrekisterinpitäjyydestä on kuitenkin säädetty
erikseen valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 24.1 §:ssä.
69
Henkilötietojen käsittelijän määritelmä on osin harhaanjohtava, sillä myös työntekijän voitaisiin katsoa käsittelevän henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Vrt. työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1.1 §:n työsopimuksen
määritelmä, jonka mukaan työsopimus on sopimus, jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa
tai muuta vastiketta vastaan. Tietosuoja-asetuksen 29 artiklassa kuitenkin säädetään tietojenkäsittelystä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa, mihin määritelmään myös työntekijän rooli parhaiten
sopii.
70
Ks. PeVL 11/2009 vp, s. 7. Ks. ylimmän opetuksen vapaudesta myös Miettinen 2001, s. 285–291. Ks. myös HE
309/1993 vp, jossa todetaan, että perustuslain turvaama ”[o]petuksen vapaus sisältää – – oikeuden opettaa
haluamallaan tavalla niin sisällöllisesti kuin menetelmällisesti”. Tämän perusteella voitaisiin ajatella, että opettaja tällöin on se taho, joka tosiasiassa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja olisi siten
rekisterinpitäjä. Tässä selvityksessä asetutaan kuitenkin tulkintakannalle, jonka mukaan yliopiston on rekisterinpitäjänä otettava huomioon antamassaan ohjeistuksessa se, että tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus
on turvattu myös henkilötietojen käsittelyn osalta. Vastaavalla tavalla muukin lainsäädäntö voi asettaa rajoitteita sille, millaista ohjeistusta rekisterinpitäjä voi henkilötietojen käsittelyn osalta antaa.
71
Ohjeiden antaminen voi olla myös rekisterinpitäjän velvollisuus. Ks. GDPR 24(2) artikla ja Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 274.
72
HE 260/2018 vp, s. 41.
73
Näin asiaa on ainakin kansallisesti tulkittu, sillä tietosuoja-asetuksen sääntely mahdollistaa poikkeamisen
hallinnollisen sakon (seuraamusmaksun) sääntelystä viranomaisten ja julkishallinnon elinten kohdalla. Tietosuojalaissa poikkeus koskee yliopistolaitosta, ks. HE 9/2018 vp, s. 105.
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suoja-asetuksen 39 artiklan mukaan erinäisiä tehtäviä, joihin lukeutuu neuvontavelvollisuus 74, seurantavelvollisuus 75 sekä neuvonta- ja valvontavelvollisuus vaikutustenarvioinnissa. 76
Oppimisanalytiikan toiminnot ovat laaja-alaista henkilötietojen käsittelyä, johon liittyy paljon opiskelijoiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan puuttuvia toimintoja sekä salassa pidettävien
tietojen käsittelyä. Oppimisanalytiikka voi vaatia etenkin uuden teknologian käyttöönoton vuoksi –
tai muutoinkin – vaikutustenarviointia, joka puolestaan edellyttää asiantuntemusta tietosuojaasioissa. Siten yliopiston tietosuojavastaavan on tarpeen perehtyä syvällisesti oppimisanalytiikan
toimintoihin, jotta hän voi antaa neuvoja ja seurata oppimisanalytiikan kehitystyötä ja käyttöönottoa
tiiviisti.
3.3

OSOITUSVELVOLLISUUS

Tietosuoja-asetuksen 5(2) artiklan mukaan rekisterinpitäjä vastaa siitä, ja sen on pystyttävä osoittamaan, että tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklassa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita 77 on noudatettu.
Tästä velvollisuudesta käytetään nimitystä osoitusvelvollisuus. 78 Rekisterinpitäjän vastuulla on tietosuoja-asetuksen 24(1) artiklan nojalla, ottaen huomioon käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja
tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit, toteuttaa myös tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta.
Tämä voi edellyttää myös rekisterinpitäjän sisäisiä toimintaperiaatteita, kun se on oikeasuhtaista
käsittelytoimiin nähden (GDPR 24 artiklan 2 kohta). Lisäksi osoitusvelvollisuudesta on säädetty vielä
erikseen suostumuksen osalta. Jos henkilötietojen käsittelyperusteena on suostumus, rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn (GDPR 7 artiklan 1 kohta).
Osoitusvelvollisuuden täyttämisen osana voidaan käyttää myös käytännesääntöjä (GDPR 40 artikla)
sekä hyväksyttyjä sertifiointimekanismeja (GDPR 42 artikla). 79 Yliopistojen, sekä mahdollisesti muiden
korkeakoulujen, tulisi ryhtyä valmistelemaan oppimisanalytiikan käytännesääntöjä, jotka voidaan
vahvistaa, rekisteröidä ja julkaista tietosuoja-asetuksen 40 artiklan mukaisesti. Käytännesääntöjen
laadinnassa on kuitenkin otettava huomioon se, ettei niillä tarpeettomasti rajoiteta edellä mainittua
rekisterinpitäjän sisäistä ohjausta sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan parantamiseksi. 80
Huomioon on otettava myös se, ettei käytännesäännöillä rajoiteta tieteen, taiteen ja opetuksen
vapautta. 81 Sertifioinnilla voidaan niin ikään varmemmin saavuttaa osoitusvelvollisuuden edellyttämä taso tietyillä tietosuojan osa-alueilla, kun tällaisia palveluita saadaan markkinoille.

74

GDPR 39(1) artiklan a alakohdan mukaan tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle sekä henkilötietoja käsitteleville työntekijöille tietoja ja neuvoja, jotka koskevat niiden
tämän asetuksen ja muiden unionin tai jäsenvaltioiden tietosuojasäännösten mukaisia velvollisuuksia.
75
GDPR 39(1) artiklan b alakohdan mukaan tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata, että noudatetaan tätä
asetusta, muita unionin tai jäsenvaltion tietosuojalainsäännöksiä ja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimintamenettelyjä, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan, mukaan lukien vastuunjako, tiedon lisääminen ja käsittelyyn osallistuvan henkilöstön koulutus ja tähän liittyvät tarkastukset.
76
GDPR 39(1) artiklan c alakohdan mukaan tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa pyydettäessä neuvoja
tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja valvoa sen toteutusta GDPR 35 artiklan mukaisesti.
77
Tietosuojaperiaatteita käsitellään jäljempänä pääluvussa 4.
78
Ks. osoitusvelvollisuudesta laajemmin Vainio 2017, s. 45–77 ja Tietosuojavaltuutetun toimisto, kohta Osoita
noudattavasi tietosuojasäännöksiä.
79
Ks. yleisesti rekisterinpitäjän vastuun kohdalla GDPR 24(3) artikla, henkilötietojen käsittelijän osalta GDPR
28(5) artikla ja käsittelyn turvallisuuden (tietoturvan) osalta GDPR 32(3) artikla.
80
Ks. Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 376–377.
81
Ks. edellä rekisterinpitäjän antamista ohjeista alaluku 3.1.
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Osoitusvelvollisuuden osaksi voidaan katsoa myös tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukaisen käsittelytoimia koskevan selosteen laadinta. 82 Oppimisanalytiikan toiminnoista on pidettävä käsittelytoimia koskevaa selostetta. Selosteen tiedot ovat monilta osin samoja kuin niin sanotun tietosuojailmoituksen (GDPR 13–14 artikla) tiedot. Siten näitä eri asiakirjoja on suositeltavaa laatia rinnakkain. Seloste ei kuitenkaan sellaisenaan ole rekisteröidylle annettava asiakirja 83, mutta julkisuuslain 5
§:ssä tarkoitettu viranomaisen asiakirja se kylläkin on. Käytännössä seloste on osajulkinen, sillä seloste todennäköisesti sisältää salassa pidettäviä tietoja, kuten tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevia tai niiden toteuttamiseen liittyviä tietoja (julkisuuslaki 24.1 § 7 kohta). Tällöinkin
tieto asiakirjan julkisesta osasta on lähtökohtaisesti annettava (julkisuuslaki 10 §). Myös tietosuojaa
koskeva vaikutustenarviointi ja riskiarvio on osoitusvelvollisuuteen liittyvä osa-alue. 84 Sitä käydään
läpi seuraavassa alaluvussa.
3.4

RISKIARVIO, VAIKUTUSTENARVIOINTI JA ENNAKKOKUULEMINEN

3.4.1 Riskiarvio
Tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista (engl. Data Protection Impact Assessment, DPIA) on
säädetty tietosuoja-asetuksen 35 artiklassa. Mainitun artiklan 1 kohdan mukaan, jos tietyntyyppinen
käsittely etenkin uutta teknologiaa käytettäessä todennäköisesti aiheuttaa – käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset huomioon ottaen – luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien
kannalta korkean riskin, rekisterinpitäjän on ennen käsittelyä toteutettava arviointi suunniteltujen
käsittelytoimien vaikutuksista henkilötietojen suojalle.
Jotta voidaan asetuksessa tarkoitetulla tavalla päätellä, aiheuttaako jokin toimi todennäköisesti korkean riskin, vaatii se jo tietynasteisen riskiarvion tekemistä kaikkien käsittelytoimien osalta. Joidenkin käsittelytoimien osalta riskin mataluus on ilmeistä, mutta uuden ja vielä osin tuntemattoman
teknologian, kuten monessa suhteessa oppimisanalytiikan, käyttö voi vaikeuttaa riskiarvion tekemistä.
Riskiarviossa otetaan tietosuoja-asetuksen 35(1) artiklan mukaan huomioon ainakin käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset. 85 Seuraavissa riskiarvion osa-alueiden esittelyissä käytetään
apuna tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistusta 86. Tämän ohjeistuksen perusteella on selvityksen
osana laadittu myös yksinkertaistettu riskiarvion toteuttamistyökalu, joka on sijoitettu tämän selvityksen loppuun. Sitä voi käyttää osana riskiarvion tekemistä ja rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuuden toteuttamista.
Käsittelyn luonteeseen liittyy ennen kaikkea se, millaisia tietoja käsitellään 87 – erityisesti se, kuuluvatko henkilötiedot erityisiin henkilötietoryhmiin. Myös tietoihin liittyvä salassapitovelvollisuus voidaan ottaa riskiarviossa huomioon. Muita asioita, joita tulee huomioida ovat rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen, ennakoimattomuus, läpinäkyvyys sekä tietosuojaperiaatteiden toteutumisen

82

GDPR johdanto-osan 82 kohdan mukaan ”[r]ekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän olisi ylläpidettävä
rekisteriä sen vastuulla olevista käsittelytoimista voidakseen osoittaa, että ne ovat tämän asetuksen mukaisia”.
Rekisterillä tarkoitetaan em. yhteydessä GDPR 30 artiklan mukaista selostetta. Englanninkielisessä kieliversiossa
molemmissa yhteyksissä käytetään ilmaisua ”records”.
83
Vrt. kumotun henkilötietolain 10 §:n rekisteriseloste. Ks. myös Tietosuojavaltuutetun toimisto, kohta Tietosuoja-asetus ei edellytä entisen kaltaista rekisteri- tai tietosuojaselostetta.
84
WP248 rev.01, s. 4.
85
Tämä vaatimus ilmenee jo rekisterinpitäjän vastuuta käsittelevästä GDPR 24(1) artiklasta.
86
Ks. Tietosuojavaltuutetun toimisto, kohta Arvioi riskit ja suunnittele toimenpiteet tietosuojan toteuttamiseksi.
Ks. myös WP29-tietosuojatyöryhmän ohje, johon tämä pitkälti perustuu, WP248 rev.01, s. 8–11.
87
Ks. tästä tämän selvityksen pääluku 2.
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epävarmuus. Uusi teknologia 88 ja innovaatiot sekä rekisteröityjen heikko asema suhteessa rekisterinpitäjään voivat muodostaa riskejä. 89 Oppimisanalytiikan käytössä painottuvat tässä selvityksessä
läpikäydyllä tavalla erilaiset henkilön yksityiselämää koskevat salassa pidettävät tiedot, mutta myös
uudet teknologiat ja innovaatiot. Erityisesti julkisen vallan käyttöä sisältävään, ja yliopiston tehtäviin
ja sisäisiin määräyksiin perustuvaan henkilötietojen käsittelyyn liittyy leimallisesti myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen epäsuhta.
Käsittelyn laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon se, kuinka laajamittaisesti tietoja käsitellään.
Arviointikriteereinä voidaan nostaa esiin esimerkiksi rekisteröityjen lukumäärä, käsiteltävien tietojen
määrä, tietoyksiköiden määrä, käsittelyn kesto tai pysyvyys sekä käsittelytoimien maantieteellinen
ulottuvuus. 90 Laajuutta voidaan arvioida myös yliopisto-organisaation näkökulmasta: onko henkilötietoon pääsy laajalla joukolla yliopiston henkilökuntaa vai onko käsittely rajoittunut vain tietyn
yksikön sisälle.
Käsittelyn asiayhteys voi tulla arvioitavaksi tietokokonaisuuksien yhdistelyn taikka arkaluonteisten
tai muuten luonteeltaan hyvin henkilökohtaisten tietojen käsittelyn yhteydessä. 91 Asiayhteydessä on
otettava huomioon yliopistoissa noudatettava lähtökohtainen julkisuusperiaate. Jos käsittelyn seurauksena syntyy julkisiin asiakirjoihin päätyviä tietoja, tulee tämä asia ottaa huomioon riskiä arvioitaessa.
Käsittelyn tarkoitukset on määritelty jo käyttötarkoitussidonnaisuuden 92 nojalla ennen käsittelyn
aloittamista. Jos käsittelyn tarkoituksiin tai keinoihin kuuluu rekisteröityjen tarkkailua, seurantaa ja
valvontaa, henkilöiden arviointia tai pisteyttämistä 93, taikka automaattista päätöksentekoa 94 voi
käsittelyn tarkoituksen näkökulmasta kyse olla korkean riskin käsittelystä. 95 Niin ikään, jos käsittelyn
osana evätään pääsy tietylle opintojaksolle tai tiettyyn palveluun, voi kyse olla korkean riskin toiminnasta. 96 Viimeksi mainitun voidaan myös katsoa olevan osa automaattista päätöksentekoa. 97
Kun edellä läpikäytyjen seikkojen perusteella on muodostunut käsitys siitä, millaisia riskejä käsittelyyn potentiaalisesti liittyy, tulee tehdä näiden perusteella arvio riskin vakavuudesta ja todennäköisyydestä. Näiden perusteella tehdään arvio siitä, onko kyseessä korkean riskin käsittely. Tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaan korkeasta riskistä on kyse silloin, kun loukkauksen tai haitan vakavuus on vakava ja loukkauksen tai haitan todennäköisyys on mahdollinen tai hyvin mahdollinen,
taikka loukkauksen tai haitan vakavuus on tunnistettuja vaikutuksia ja loukkauksen tai haitan todennäköisyys on hyvin mahdollinen. 98 Jos riskiarvion perusteella jää epäselväksi, mikä riskin taso on, on
sen tekemistä suositeltu joka tapauksessa, sillä se auttaa rekisterinpitäjää noudattamaan tietosuojaa
koskevaa lainsäädäntöä. 99
88

Tietosuoja-asetuksen 35(1) artiklan sanamuoto ”etenkin uutta teknologiaa käytettäessä” korostaa erityisesti
tätä seikkaa.
89
Tietosuojavaltuutetun toimisto, kohta Arvioi riskit ja suunnittele toimenpiteet tietosuojan toteuttamiseksi.
90
WP248 rev.01, s. 10.
91
Tietosuojavaltuutetun toimisto, kohta Arvioi riskit ja suunnittele toimenpiteet tietosuojan toteuttamiseksi.
92
Ks. tästä alaluku 4.5.
93
Kyse on profiloinnista, jos käsittely on automaattista. Ks. tämän selvityksen pääluku 5.
94
Riskiä voi kasvattaa myös automaattinen päätöksenteko, joka ei ole GDPR 22 artiklan pelkästään automaattista päätöksentekoa. Riskiarviossa määritelmän täyttyminen ei ole kriittinen kysymys, vaan olennaista on se,
että arvioidaan käsittelytoiminnon riskiä. On otettava toki huomioon, että GDPR 22 artiklan sääntely perustuu
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien suojeluun – siis potentiaalisen riskin ehkäisemiseen – ja siten 22 artiklan
kriteerit voivat olla osa riskin arviointia. Kuitenkaan vastaavaa joko–tai-arviointia ei voida soveltaa riskiarviossa.
95
Tietosuojavaltuutetun toimisto, kohta Arvioi riskit ja suunnittele toimenpiteet tietosuojan toteuttamiseksi.
96
WP249 rev.01, s. 11.
97
Automaattisen päätöksenteon kysymyksiä on käsitelty profiloinnin kanssa tämän selvityksen pääluvussa 5.
98
Tietosuojavaltuutetun toimisto, kohta Arvioi riskit ja suunnittele toimenpiteet tietosuojan toteuttamiseksi.
99
WP249 rev.01, s. 8.
28
Edita Publishing Oy 2019

3.4.2 Vaikutustenarviointi
Vaikutustenarviointi vaaditaan silloin, kun kyse on todennäköisesti korkean riskin aiheuttavasta
käsittelystä. Tietosuoja-asetuksen 35(3) artiklassa on vielä mainittu nimenomaisia tapauksia, joissa
tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi erityisesti vaaditaan. Nämä tapaukset ovat luonnollisten
henkilöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien järjestelmällinen ja kattava arviointi, joka perustuu
automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja johtaa päätöksiin, joilla on luonnollista henkilöä
koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat luonnolliseen henkilöön vastaavalla tavalla merkittävästi; laajamittainen käsittely, joka kohdistuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin tai 10 artiklassa tarkoitettuihin rikostuomioita tai rikkomuksia
koskeviin tietoihin taikka yleisölle avoimen alueen järjestelmällinen valvonta laajamittaisesti.
Kansallisena valvontaviranomaisena toimiva tietosuojavaltuutettu on julkaissut listan käsittelytoimien tyypeistä, joiden yhteydessä vaaditaan tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. Tässä listassa
on määrätty vaikutustenarviointi tehtäväksi biometristen tietojen, geneettisten tietojen ja sijaintitietojen tietyssä käsittelyssä sekä poikettaessa rekisteröidyn informoinnista tietosuoja-asetuksen 14(5)
artiklan b alakohdan perusteella eräissä tapauksissa ja niin sanotun whistleblowing-järjestelmän
yhteydessä. 100
Tietosuojalain 6.2 §:ssä säädetään suojatoimista, joita on noudatettava, jos käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin tai rikostuomiotietoihin kuuluvia henkilötietoja tietosuojalain 6.1 §:n nojalla. Näihin
suojatoimiin kuuluu muun ohella tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen, tietosuojaa koskevan
vaikutustenarvioinnin laatiminen. Suojatoimien lista ei kuitenkaan perustelujen mukaan ole kattava
eikä pakottava. 101
Tietosuoja-asetuksen 35(7) artiklassa on säädetty niistä tiedoista, joita arvioinnin on vähintään sisällettävä. Näitä tietoja ovat:
•

järjestelmällinen kuvaus suunnitelluista käsittelytoimista ja käsittelyn tarkoituksista,
mukaan lukien tarvittaessa rekisterinpitäjän oikeutetut edut;

•

arvio käsittelytoimien tarpeellisuudesta ja oikeasuhtaisuudesta tarkoituksiin nähden;

•

arvio edellä käsitellystä tietosuoja-asetuksen 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista,
rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia koskevista riskeistä; ja

•

suunnitellut toimenpiteet riskeihin puuttumiseksi, mukaan lukien suoja- ja turvallisuustoimet ja mekanismit, joilla varmistetaan henkilötietojen suoja ja osoitetaan, että
tätä asetusta on noudatettu ottaen huomioon rekisteröityjen ja muiden asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut. 102

Arviointiprosessissa on pyydettävä neuvoja tietosuojavastaavalta (GDPR 35 artiklan 2 kohta). Arviointiprosessissa on tapauksen mukaan pyydettävä myös rekisteröityjen tai näiden edustajien näkemyksiä suunnitelluista käsittelytoimista, ilman että tämä saa vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen suojeluun tai käsittelytoimien turvallisuuteen (GDPR 35 artiklan 9 kohta). Yliopistossa tällaisia
rekisteröityjen edustajia ovat esimerkiksi ylioppilaskunta ja opiskelijajärjestöt.
Yliopiston on tarvittaessa tehtävä uudelleentarkastelu arvioidakseen, tapahtuuko käsittely tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin mukaisesti, ainakin jos käsittelytoimien sisältämä riski muuttuu
(GDPR 35 artiklan 11 kohta). Vaikutustenarviointia ei ole välttämätöntä julkaista, vaan julkaisusta
100

Ks. Tietosuojavaltuutetun toimisto, kohta Tietosuojavaltuutetun päätös luetteloksi käsittelytoimista, joiden
yhteydessä on tehtävä vaikutustenarviointi.
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HE 9/2018 vp, s. 91.
102
Ks. vaikutustenarvioinnin sisällöstä tarkemmin WP248 rev.01, s. 15–18 ja 21; Korpisaari – Pitkänen – WarmaLehtinen 2018, s. 336–341. Ks. myös kriteerit vaikutustenarvioinnin hyväksymiselle WP248 rev.01, s. 22 (annex
2).
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päättää lähtökohtaisesti rekisterinpitäjä. Tosin vaikutustenarvioinnin julkaiseminen voi parantaa
myös käsittelyn läpinäkyvyyttä. 103 On kuitenkin huomioitava, että vaikutustenarviointi, kuten tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen käsittelytoimien seloste, on lähtökohtaisesti julkisuuslain
nojalla julkinen viranomaisen asiakirja, ellei se sisällä salassa pidettäviä osia, kuten tietoja tieto- ja
viestintäjärjestelmien turvajärjestelyistä tai niiden toteuttamisesta (julkisuuslaki 24.1 § 7 kohta). Tällöinkin tieto asiakirjan julkisesta osasta on lähtökohtaisesti annettava (julkisuuslaki 10 §).
3.4.3 Ennakkokuuleminen
Tietosuoja-asetuksen 36(1) artiklan mukaan, jos edellä tarkoitettu vaikutustenarviointi osoittaa, että
käsittely aiheuttaisi korkean riskin, ja jos rekisterinpitäjä ei ole toteuttanut toimenpiteitä riskin pienentämiseksi, rekisterinpitäjän olisi ennen käsittelyä kuultava valvontaviranomaista – Suomessa
tietosuojavaltuutettua. Tämän asian arviointi on rekisterinpitäjän tehtävänä ja vastuulla. 104 Korkean
riskin käsittely voi siten edellyttää, että käsittelytoiminto siirretään tietosuojavaltuutetun tarkistettavaksi.
Koska ennakkokuulemismenettely voi kestää useita viikkoja tai jopa kuukausia 105, eikä myönteisen
lausunnon saaminen ole varmaa, on yliopistojen aloitettava riskiarvio- ja vaikutustenarviointimenettely hyvissä ajoin ennen suunnitellun käsittelyn aloittamisajankohtaa. Erityisesti aikataulujen suunnittelussa on otettava huomioon riskiarvioon ja vaikutustenarviointiin kuluva aika, ja mikäli ennakkokuuleminen on tarpeen myös siihen kuluva aika. Ennakkokuulemisen tarpeen voi tosin välttää
ottamalla riskitekijät ja niitä pienentävät toimenpiteet huomioon suunnittelussa, jolloin suunniteltuun käsittelyyn ei jää korkeaa riskiä.
3.5

ASIAKIRJAJULKISUUS JA TIETOJEN LUOVUTUKSET

Oppimisanalytiikkaan liittyvän tietämyksen muodostamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi voidaan
joutua käsittelemään erilaisia tietovarantoja, joiden rekisterinpitäjänä on jokin muu kuin oppimisanalytiikkaa ja siihen liittyviä palveluja kehittävä toimija. Yliopistojen toimintaympäristössä on otettava huomioon se, että yliopistojen toimintaan sovellettava julkisuuslaki asettaa tietosuojasääntelyn
lisäksi rajoitteita tietojen luovuttamiselle viranomaisen (yliopiston) henkilörekisteristä. Viranomaismääritelmä ulottuu yliopistoihin samalla tavalla myös tiedonhallintalaissa. 106
Tietosuoja-asetuksen 86 artiklassa mahdollistetaan kansallinen sääntely henkilötietoja sisältävien
virallisten asiakirjojen luovuttamiseksi asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Tietosuojalain 28 §:n
mukaan oikeuteen saada tieto ja muuhun henkilötietojen luovuttamiseen viranomaisen henkilörekisteristä sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään.
Julkisuuslain mukaisissa tietoluovutuksissa luovuttamisen edellytykset riippuvat siitä, onko kyseessä
salassa pidettävä asiakirja vai ei. Julkisissa asiakirjoissa lähtökohta on, että tieto niistä on annettava
jokaiselle (julkisuuslaki 9 §). Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa an-

103

WP248 rev.01, s. 18.
Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 94 kohdan mukaan ”[j]os tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
osoittaa, että käsittelyyn liittyisi riskin lieventämistä koskevien suojatoimien, suojaustoimenpiteiden ja keinojen puuttumisen vuoksi suuri luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin vaikuttava riski, ja rekisterinpitäjä katsoo, että tätä riskiä ei voida kohtuullisin toimenpitein vähentää saatavilla olevan tekniikan ja
toteuttamiskustannusten suhteen, ennen käsittelytoimien aloittamista olisi kuultava valvontaviranomaista”.
105
Tietosuojavaltuutetun on GDPR 36(2) artiklan nojalla annettava ohjeet, jos tietosuojavaltuutettu katsoo, että
suunniteltu käsittely rikkoo tietosuoja-asetusta. Määräaika ohjeiden antamiselle on enintään kahdeksan viikkoa, mitä voidaan jatkaa enintään kuudella viikolla ottaen huomioon suunnitellun käsittelyn monimutkaisuus.
106
Tiedonhallintalain perustelujen mukaan julkisuuslakiin viittaava viranomaismääritelmä tiedonhallintalaissa
kattaa yliopistolain 30.2 §:n säännöksen nojalla myös yliopistot. Ks. HE 284/2018 vp, s. 68.
104
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taa tiedon vain, jos niin erikseen julkisuuslaissa säädetään. 107 Kun vain osa asiakirjasta on salassa
pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa
pidettävä osa tule tietoon (julkisuuslaki 10 §).
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen)
on pääsäännön mukaan oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on
voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (julkisuuslaki 11.1 §). Tiedonsaantioikeus merkitsee siten
myös muiden henkilöiden suojaamiseksi säädetyn salassapidon poikkeusta, mikäli tiedon pyytäjällä
itsellään on asianosaisen asema. 108 Oikeuteen on kuitenkin merkittäviä poikkeuksia (julkisuuslaki
11.2 §).
Omiin tietoihin henkilöllä on oikeus sekä julkisuuslain 12 §:n että tietosuoja-asetuksen 15 artiklan
nojalla. Nämä tiedonsaantiperusteet ovat toisilleen vaihtoehtoiset. Julkisuuslain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista lukuun ottamatta samoja poikkeuksia, jotka koskevat asianosaisen tiedonsaantioikeutta. Tietosuojaasetuksen 15(3) artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista rekisterinpitäjältä. 109
Silloin kun tietoja luovutetaan viranomaisten asiakirjoista, jotka sisältävät henkilötietoja tietojen
luovuttamismuotoa on rajoitettu. Viranomaisen henkilörekisteristä 110, joka voi sisältää julkisia tai
salassa pidettäviä tietoja, saa julkisuuslain 16.3 §:n nojalla antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai
tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää
sellaisia henkilötietoja. Tämä voi edellyttää viranomaiselta selvitystoimia tietojen aiotusta käsittelystä luovutuksen jälkeen. Sen sijaan pelkkä tutustuminen tietoihin viranomaisen luona ja niistä muistiinpanojen tekeminen ei edellytä viranomaiselta käsittelyoikeuden selvittämistä, 111 vaikkakin tietoihin tutustuva on itse velvollinen noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä sen soveltuessa hänen tekemäänsä tietojen käsittelyyn. Säännös koskee vain viranomaisen henkilörekistereitä, joten muita
kuin henkilörekistereihin sisältyviä henkilötietoja tämä luovutusrajoitus ei koske. Oppimisanalytiikan
tiedot kuitenkin käytännössä muodostavat jäsennellyn muotonsa vuoksi säännöksessä tarkoitetun
henkilörekisterin.
Lisäksi tietojen antamisesta teknisen rajapinnan ja katseyhteyden avulla säädetään uudessa tiedonhallintalaissa, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen. Säännöllisesti toistuva ja vakiosisältöinen sähköinen
tietojen luovuttaminen tietojärjestelmien välillä on toteutettava tiedonhallintalain 22 §:n pääsään-
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Tosin julkisuuslaissa edelleen viitataan myös muihin säädöksiin, sillä julkisuuslain 26.1 §:n 1 kohdan nojalla
viranomainen voi antaa salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tiedon, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty.
108
Oikeuskäytännössä asianosaisen aseman ei ole katsottu ulottuvan muiden henkilöiden koevastauksiin, jos
koevastaukset on arvosteltu verraten niitä vain julkistettuihin arvosteluperusteisiin, kuten julkaistuun mallivastaukseen. Ks. KHO 2019:2.
109 Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiseen tutustumisoikeuteen omiin tietoihin on säädetty joitakin rajoituksia tietosuojalain 34 §:ssä, mutta nämä rajoitukset soveltuvat oppimisanalytiikan tapauksessa vain hyvin
poikkeuksellisesti.
110 Tietosuoja-asetuksessa ei käytetä kumotusta henkilötietolaista poiketen enää henkilörekisterin käsitettä,
vaan rekisterin käsitettä, joka tietosuoja-asetuksen 4(6) artiklan mukaan tarkoittaa mitä tahansa jäsenneltyä
henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, oli tietojoukko sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu. Tietosuojalain 28 §:ssä kuitenkin käytetään henkilörekisterin käsitettä. Lienee perusteltua lähteä siitä, että henkilörekisterillä tietosuojalaissa ja julkisuuslaissa tarkoitetaan nykyisin samaa kuin rekisterillä tietosuoja-asetuksessa.
111 Ks. HE 30/1998 vp, s. 74.
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nön mukaan teknisten rajapintojen avulla. 112 Tietoja voidaan mainitun lainkohdan mukaan luovuttaa teknisen rajapinnan avulla myös muulloinkin viranomaisten välillä, kun toisella viranomaisella on
olemassa luovutettaviin tietoihin tiedonsaantioikeus. Koska yliopistot ja ammattikorkeakoulut rinnastuvat sekä julkisuuslaissa tarkoitettuun viranomaisen käsitteeseen että tiedonhallintalaissa tarkoitettuun viranomaiseen, voivat ne luovuttaa toisilleen tietoja teknisten rajapintojen avulla tietojärjestelmien välillä, jos tietojen luovuttamiselle tällaisella luovutustavalla löytyy muuten perusteensa.
Julkisuuslain 16.3 §:ssä säädetään myös, että suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten henkilötietoja saa luovuttaa vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut
siihen suostumuksensa. Tällainen suostumus on saatettu tallentaa esimerkiksi valtakunnalliseen
opiskelijavalintarekisteriin koulutusta koskevan suoramarkkinoinnin osalta. 113 Koska säännöksessä
käytetään henkilörekisterin sijaan käsitettä henkilötieto, koskee suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa luovutusta koskeva rajoitus myös muussa kuin rekisterin muodostavassa asiakirjassa olevia tietoja.
Jos pyydetyt tai muutoin luovutettavat tiedot sisältävät salassa pidettäviä tietoja, niiden luovuttaminen edellyttää lisäksi erikseen säädettyä perustetta, joista oppimisanalytiikan kannalta keskeisimmät
käydään läpi seuraavaksi. Salassapidosta poikkeamisesta on säädetty julkisuuslain 7 luvussa. Pääsääntö on, että salassa pidettävän tiedon voi antaa, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon
saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty, tai se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa (julkisuuslaki 26.1 §). Tietoja voidaan luovuttaa näillä perusteilla myös toiselle viranomaiselle, minkä lisäksi toiselle viranomaiselle voidaan
antaa tieto salassa pidettävästä asiakirjasta muun muassa, jos se on tarpeen käsiteltäessä viranomaisen päätöksestä tehtyä muutoksenhakua taikka toimenpiteestä tehdyn kantelun käsittelemiseksi ja viranomaiseen kohdistuvan yksittäisen valvonta- tai tarkastustehtävän suorittamiseksi
(julkisuuslaki 29 §).
Viranomainen voi laissa säädetyin edellytyksin myöntää myös luvan, kuten tutkimusluvan, jonka
perusteella tiedot voidaan luovuttaa. Julkisuuslain 28 §:n mukaan viranomainen voi, jollei lailla toisin
säädetä, antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan
tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten, jos on
ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lupaa harkittaessa on huolehdittava siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan.
Samassa yhteydessä on, jos henkilötietoja luovutetaan kopiona tai tulosteena tai sähköisessä muodossa, varmistuttava siitä, että tietojen saajalla on tietosuojalainsäädännön nojalla oikeus käsitellä
tietoja (julkisuuslaki 16.3 §). Tutkimuslupamenettelyssä on syytä huomata, että se koskee vain tilanteita, joissa tutkija haluaa tutkia viranomaisen salassa pidettäviä asiakirjoja. Muissa tilanteissa sovellettavaksi tulee asiakirjan antamista koskevat säännökset mukaan lukien julkisuuslain 16.3 §:ssä
säädetyt henkilötietojen luovuttamisen edellytykset. Esimerkiksi opiskelijarekisterissä olevat tiedot
eivät pääosin ole salassa pidettäviä vaan julkisia tietoja, joiden luovuttamista on rajoitettu julkisuuslain 16.3 §:ssä. Siten tutkijan ei tarvitse hakea tutkimuslupaa opiskelijarekisterissä olevan oppimisdatan analysointiin, vaan tietojen luovuttamiseen tällaisissa tilanteissa sovelletaan julkisuuslain 16.3
§:ssä säädettyjä luovutuksen ehtoja.
Jos oppimisanalytiikan tietoja luovutetaan tutkimuskäyttöön, tutkimusluvan myöntämistä harkittaessa on varmistuttava muun muassa tutkimuksen tieteellisyydestä, autonomisuudesta ja julkisuu-

Vaatimusta sovelletaan vasta lain voimaantulon jälkeen hankittaviin tietojärjestelmiin, ja ennen lain voimaantuloa hankittuihin tietojärjestelmiin päivitettäessä tietojärjestelmien teknisiä rajapintoja tai katseluyhteyksiä,
kuitenkin viimeistään 48 kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.
113 Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 19.1 §:n 5 kohdan mukaan opiskelijavalintarekisteriin voidaan tallentaa hakijan suostumus henkilötietojen käsittelyyn koulutusta koskevaa suoramarkkinointia varten.
112
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desta. 114 Oppimisanalytiikan tietojen käyttäminen tutkimukseen on joka tapauksessa erotettava
yliopiston muista velvoitteista, kuten yliopistolain mukaisesta opetuksen ja ohjauksen antamisesta.
Yliopisto ei voi lähtökohtaisesti tehdä tietoluovutusta itselleen, vaan tietoja tutkimuskäyttöön pyytävä tutkija tai tutkimusryhmä voi hakea tutkimuslupaa oppimisanalytiikan tuottamaan tietoon, jos
tiedot ovat salassa pidettäviä. Sen sijaan salassa pidettävien tietojen jakaminen yliopiston sisäisesti
esimerkiksi toiminnan kehittämiseksi eri toimintojen ja yksiköiden välillä ei lähtökohtaisesti edellytä
erillistä perustetta luovuttaa tieto, elleivät tehtävät ole selvästi erilaisia. 115 Tällöinkin on huomioitava,
että salassapitosääntely rajoittaa tietojen käyttöä ja luovuttamista siten, että tietoja ei saa antaa
sivullisille. Niin ikään käsittelyä rajoittaa tietosuojaa koskeva sääntely toiminnan kehittämistilanteissa riippumatta siitä, ovatko tiedot julkisia vai salassa pidettäviä. Tällaisissa tilanteissa tietosuojaasetuksessa säädetty käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate rajoittaa käsittelymahdollisuuksia
kehitystoiminnassa.

4
4.1

TIETOSUOJAPERIAATTEET OPPIMISANALYTIIKAN KÄYTÖSSÄ
YLEISTÄ

Tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa on säädetty henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista
(tietosuojaperiaatteet). Tietosuojaperiaatteisiin kuuluu lainmukaisuuden, kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden, käyttötarkoitussidonnaisuuden, tietojen minimoinnin, täsmällisyyden, säilytyksen
rajoittamisen sekä eheyden ja luottamuksellisuuden vaatimukset. Lisäksi näitä käsittelyperiaatteita
on tukemassa rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus (5 artiklan 2 kohta). Seuraavissa alaluvuissa on
käsitelty, miten oppimisanalytiikkaa kehitettäessä on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyä
koskevan periaatteet.
4.2

LAINMUKAISUUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

4.2.1 Yleistä
Tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa säädetyistä henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista ensimmäisenä mainitaan se, että henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti. Käsittelyn lainmukaisuuteen kuuluu ennen kaikkea käsittelyn oikeusperusteet. Käsittely on lainmukaista silloin ja vain siltä
osin kuin käsittelyllä on laillinen oikeusperuste. On kuitenkin huomattava, että vaikka käsittelyllä
olisi oikeusperuste, ei se silti ole sallittua, ellei käsittely täytä myös muita tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, kuten informointiin liittyvää vaatimusta sekä käyttötarkoitussidonnaisuuden ja tietojen
minimoinnin vaatimuksia. Ollakseen lainmukaista käsittelyn tulee luonnollisesti täyttää myös muun
lainsäädännön vaatimukset. Tällaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia muita vaatimuksia voi johtua esimerkiksi julkisuuslaista, tiedonhallintalaista ja hallintolaista (434/2003). Tätä sääntelyä käydään läpi selvityksen muissa osissa. Seuraavaksi käydään läpi lainmukaisuuden vaatimukseen liittyvät oikeusperusteet ja niiden sidokset opiskelijatietojen käsittelyyn sekä niiden hyödyntämiseen
oppimisanalytiikan sovelluksissa. Oikeusperusteista on säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa.
Erityisten henkilötietoryhmien, kuten terveystietojen, käsittelystä säädetään erikseen muun muassa
tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa. Oikeusperusteiden avulla hahmotetaan, millä perusteilla opiskelijoiden tietoja voidaan käsitellä oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollistamiseksi.

Ks. ratkaisu KHO 2013:181. Tieteellistä tutkimus käsitellään laajemmin jäljempänä käyttötarkoitussidonnaisuuden yhteydessä.
115 Jos tehtävät ovat selvästi erilaisia, voivat yliopiston eri yksiköt tai henkilöstöön kuuluvat olla toisiinsa nähden sivullisia. Ks. Mäenpää 2016, s. 228.
114
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4.2.2 Lakisääteinen velvoite
Tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan c alakohdan mukaan käsittely on lainmukaista silloin, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 45 kohdan mukaan asetuksessa ei edellytetä, että kaikkia yksittäisiä tietojenkäsittelytilanteita varten olisi olemassa erityislaki. Useiden käsittelytoimien perustana oleva yksi laki voi olla
riittävä käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen. Esimerkiksi hallinnon
yleislakina säädetty hallintolaki sisältää yliopistoille lakisääteisiä velvoitteita, joiden toteuttamiseksi
on käsiteltävä henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksen perusteella ilmaisu lakisääteinen velvoite voisi
lähtökohtaisesti tarkoittaa myös kansallisen asetuksen tasoista säädöstä, 116 joskin kansallisesti perustuslain 10.1 §:stä johtuen henkilötietojen käsittelyn on perustuttava vähintään laintasoisiin säännöksiin. 117 Sen sijaan julkista valtaa käytettäessä on julkisen vallan käytön perusteet oltava säädettynä laintasoisissa säännöksissä. Lakisääteinen velvoite ei tarkoita sitä, että itse käsittelystä tulisi
säätää laissa, vaan sitä, että käsittelyn tarve johtuu laissa säädetystä velvoitteesta.
Tietosuoja-asetuksen 6(3) artiklan mukaan tällaisen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä käsittelyn
oikeusperusteessa eli käytännössä siinä säännöksessä, johon vedotaan. Yliopistojen hoitaessa lakisääteisiä tehtäviään lakisääteinen velvoite käsittelyn oikeusperusteena on keskeisessä roolissa. Lakisääteinen velvoite käsittelyperusteena edellyttää kuitenkin sitä, että yliopistolla on oltava oikeudellinen velvollisuus käsitellä henkilötietoja. Toimivallan mahdollistava, muttei yliopistoa velvoittava,
säännös voi olla peruste käsittelylle muulla perusteella, kuten rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen
vallan käyttämiseksi.
Yliopistolain 2.1 §:n mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja
taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää
tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 118 Yliopistolain 2.2 §:n
mukaan yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa,
koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää
tieteellistä käytäntöä noudattaen. Yliopistolain 40 §:n 3 momentin mukaan yliopiston tulee järjestää
opetus ja opintojen ohjaus siten, että tutkinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen,
säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa.
Asetuksentasoisen säännöksen kohdalla lakisääteisyysvaatimuksen voitaisiin ajatella täyttyvän, mikäli laissa säädetty asetuksenantovaltuus selkeästi asettaa asetukselle vaatimuksen sen toimimisesta
lakisääteistä velvoitetta tarkentavana säädöksenä. Yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 28 §:n mukaan yliopiston tehtävänä on jatkuTietosuoja-asetuksen johdanto-osan 41 kohdassa todetaan, että ”[a]ina kun tässä asetuksessa viitataan
käsittelyn oikeusperusteeseen tai lainsäädäntötoimeen, siinä ei välttämättä edellytetä parlamentissa hyväksyttyä säädöstä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianomaisen jäsenvaltion perustuslaillisen järjestyksen
edellyttämien vaatimusten soveltamista”. Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan mainitusta lakisääteisestä velvoitteesta on säädettävä unionin oikeudessa tai rekisterinpitäjään sovellettavassa jäsenvaltion
lainsäädännössä. Englanninkielisessä tietosuoja-asetuksen kieliversiossa lakisääteinen velvoite on oikeusperusteena ”legal obligation”, mutta lakisääteinen vaatimus GDPR 13(2) artiklan e alakohdassa on ”statutory – –
requirement”. Vrt. vanha henkilötietodirektiivi, jossa vastaava oikeusperuste on direktiivin 7 ariklan c alakohdassa suomeksi GDPR:stä poikkeava ilmaisu ”laillinen velvoite” mutta englanniksi sama ”legal obligation”. Erityisesti englanninkieliset ilmaisut eivät viittaa eduskuntalakiin, vaan siten muunkin asteiset säädökset voisivat olla
perusteena tietosuoja-asetuksessa tarkoitetulle lakisääteiselle velvoitteelle.
117 Ks. HE 96/1998 vp, s. 39. Perustuslakivaliokunta näyttää hyväksyneen saman kannan myös tietosuojaasetuksen aikana. Toisaalta perustuslakivaliokunta korostaa samassa yhteydessä myös, ettei tietosuojaasetuksen myötä erityislainsäädäntöön ole välttämätöntä sisällyttää kattavaa ja yksityiskohtaista sääntelyä
henkilötietojen käsittelystä, ks. PeVL 14/2018 vp, s. 4.
118 Ks. yliopistojen tehtävien jäsentämisestä myös Miettinen ym. 2009, s. 317–319.
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vasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan
koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen. Säännös on annettu edellisen yliopistolain (645/1997) 7.3 §:n nojalla ja
jätetty voimaan yliopistolain voimaanpanosta annetun lain (559/2009) 3 §:n nojalla. Vanhan yliopistolain 7.3 §:n mukaan yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään tarkemmin asetuksella.
Mainittu tutkintoasetuksen säännös ei siten – ottaen huomioon erityisesti yliopistojen perustuslain
123 §:n ja nykyisen yliopistolain 3 §:n mukaisen itsehallinnon – muodosta lakisääteistä velvoitetta,
jota voitaisiin käyttää myös henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena.
Lakisääteistä velvoitetta ei voida johtaa yksinomaan rekisterinpitäjän sisäisistä tai muista vastaavista
määräyksistä, kuten tutkinto- tai johtosäännöstä taikka säätiöyliopiston säännöistä. Näihin sisältyviä
määräyksiä voidaan tietosuojan näkökulmasta pitää lähinnä tietosuoja-asetuksen 25 artiklassa säädettyinä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttamiseksi tehtyinä sekä 32 artiklassa
tarkoitettuun käsittelyn turvallisuuteen liittyvinä, turvallisuustason varmistamiseksi toteutettuina
organisatorisina toimenpiteinä ja 29 artiklassa tarkoitettuina rekisterinpitäjän ohjeina. Mikäli sisäiset
määräykset ovat palautettavissa yliopiston toimivaltasäännöksiin, voi kyseessä kuitenkin olla yliopiston julkisen vallan käyttämiseksi tarpeellinen henkilötietojen käsittely, joka on käsittelyperusteena
lakisääteisestä velvoitteesta erillinen.
Oppimisanalytiikan käytössä käsittelyperuste yleensä on lakisääteisen velvoitteen hoitaminen. Opetukseen, ohjaukseen ja yliopiston toiminnan kehittämiseen liittyvä henkilötietojen käsittely on
yleensä palautettavissa yliopistolaissa yliopistolle säädettyihin tehtäviin. Esimerkiksi opiskelijan arvioinnin kohdalla on kyse opetukseen kiinteästi kuuluvasta osasta, milloin arvioinnin voidaan ajatella
perustuvan yliopistolain 2 §:ssä säädettyyn opetustehtävään. 119 Opetuksen antamiseen liittyvänä
opettajan arviointitehtävä on palautettavissa yliopiston lakisääteisen tehtävän hoitamiseen. Samoin
opiskelijan ohjauksen tilanteet tyypillisesti palautuvat yliopiston tehtävään järjestää opintojen ohjaus siten, että tutkinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen, säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa (yliopistolaki 40.3 §). Ohjausta voidaan pitää myös opetukseen kuuluvana
osa-alueena. Toisaalta jos ohjauksen tarkoituksena on selkeästi muu kuin opetus tai opiskelijan
valmistuminen tavoitteellisessa suorittamisajassa, on käsittely sidottava muihin oikeusperusteisiin,
kuten oikeutettuun etuun.
Opetuksen kehittäminen voi yksittäisen opettajan kohdalla kuulua opetustehtävän hoitamiseen, ja
käsittelyperuste voi tästä näkökulmasta liittyä lakisääteisen velvoitteen hoitamiseen. Kuitenkin laajaalaista, yliopistotason opetuksen kehittämiseen tähtäävää toimintaa on lähtökohtaisesti tarkasteltava yliopiston opetustehtävästä erillään. Yliopiston laatutoiminnan perussäännöksessä, yliopistolain
2.2 §:ssä, edellytetään yliopistojen järjestävän toimintansa muun muassa siten, että koulutuksessa ja
opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tähän tarkoitukseen tähtäävä, toiminnan kehittämiseen liittyvä henkilötietojen
käsittely perustuu mainittuun säännökseen. Koska tietosuoja-asetuksen 6(3) artiklassa edellytetään,
että käsittelyn tarkoitus määritellään tässä säännöksessä, tulee kehitystoiminta, joka tähtää muuhun
kuin korkean kansainvälisen tason varmistamiseen, perustaa muuhun oikeusperusteeseen, kuten
rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.
Kysymys oikeusperusteesta on merkityksellinen muun muassa siksi, että vaihtoehtoinen oikeusperuste, kuten julkisen vallan käyttäminen taikka rekisterinpitäjän tai kolmannen henkilön oikeutettu
etu, pitävät sisällään rekisteröidyn oikeuden vastustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan
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Ks. Arajärvi 2005, s. 257–258.
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nojalla. 120 Vastustusoikeutta ei ole lakisääteisen velvoitteen ollessa käsittelyn oikeusperusteena,
paitsi jos lakisääteisen velvoitteen nojalla tehdään suoramarkkinointia.
4.2.3 Yleinen etu tai julkisen vallan käyttö
Tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan e alakohdan mukaan käsittely on lainmukaista silloin, kun käsittely on tarpeen yleistä etua 121 koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Niin ikään tällaisen käsittelyn perustasta on tietosuoja-asetuksen 6(3) artiklan mukaan säädettävä joko unionin oikeudessa tai rekisterinpitäjään sovellettavassa jäsenvaltion
lainsäädännössä. Tietosuojalain esitöiden mukaan tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan c ja e alakohdat
ovat julkisen sektorin toteuttamassa henkilötietojen käsittelyssä ne oikeusperusteet, joihin henkilötietojen käsittelyn tulisi lähtökohtaisesti perustua. 122
Tietosuojalain 4 §:ssä on kyse kansallisista, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan e alakohtaa täsmentävistä säännöksistä. 123 Tietosuojalain 4.1 §:n 2 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, kun käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista
viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Lainkohdan perusteluissa todetaan, että ”[k]oska säännös edellyttäisi, että käsittely on tarpeen viranomaisen toiminnassa,
säännös mahdollistaisi henkilötietojen käsittelyn, joka olisi asianmukaisesti perusteltua viranomaisen tehtävien ja toimivallan kannalta”. 124
Säännöksen perusteluissa tuodaan vahvasti esiin säännöksen soveltamisalan rajaus vain viranomaisiin. Perustelujen mukaan ”[y]ksityisoikeudellisten yhteisöjen hoitaessa julkisia hallintotehtäviä, tulisi
sovellettavaksi joko yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta tai f alakohta, jonka
mukaan henkilötietoja voi käsitellä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen
toteuttamiseksi”. Säännöksen perusteluissa todetaan vielä, että säännöksellä on pyritty mahdollistamaan nyttemmin jo kumotun henkilötietolain 16 §:n tavalla viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät. 125
Säännöksen perusteluissa ei oteta kantaa yliopistojen asemaan, mikä tekee sen soveltamismahdollisuuden arvioinnista ongelmallista. Viranomaisen käsite ei ole yksiselitteinen, ja sen sisältö voi vaihdella eri oikeudenaloilla. 126 Hallintolain määritelmän mukaan itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset
kuuluvat viranomaisen käsitteeseen. Julkisoikeudelliset yliopistot ovat itsenäisiä julkisoikeudellisia
laitoksia, 127 ja siten hallintolain näkökulmasta viranomaisia, mutta hallintolaki ei sovellu kaikkeen
Toisaalta vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa
huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on
tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
121 Yleisen edun käsitteestä hallinto-oikeudessa, ks. Mäenpää 2017, s. 31–32.
122 HE 9/2018 vp, s. 29.
123 Ks. HE 9/2018 vp, s. 78.
124 HE 9/2018 vp, s. 79.
125 HE 9/2018 vp, s. 80.
126 Mäenpää 2017, s. 197–200.
127 Yliopistolain 1.2 §:n sanamuodon mukaan yliopistot ovat julkisoikeudellisia laitoksia. Terminologisen valinnan perusteluista, ks. HE 7/2009 vp, s. 31. Kansallisesti käytetään tyypillisesti kuitenkin itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen käsitettä, ks. esim. hallintolain 2.2 §; julkisuuslain 4.1 §:n 5 kohta; arkistolaki 1.1 §:n 3 kohta. Oikeuskirjallisuuden perusteella näyttää siltä, että termejä käytetään kansallisesti hallinto-oikeudessa synonyymeina. Ks. esim. Mäenpää 2017, s. 196–197, jonka mukaan viittaus itsenäisyyteen korostaa lähinnä laitoksen
riippumattomuutta. Julkisoikeudellisella laitoksella on EU-oikeudessa laajempi merkityssisältö, eikä näitä kahta
käsitettä tule sekoittaa keskenään. Julkisoikeudellisen laitoksen käsitettä käytetään muun muassa hankintadirektiivissä (2014/24/EU), eIADS-asetuksessa (EU) N:o 910/2014 ja PSI-direktiivissä (2003/98/EY). Käsitettä
käytetään myös EU-lainsäädäntöön pohjautuvassa kansallisessa lainsäädännössä, kuten julkisista hankinnoista
ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 5.1 §:n 4 kohdassa. Julkisoikeudellisen laitoksen määritelmä EU-oikeudessa viittaa ennen kaikkea oikeushenkilön julkisiin rahoituslähteisiin, ja siten myös yliopistoja
on pidetty EU-oikeudellisessa asiayhteydessä julkisoikeudellisina laitoksina, ks. esim. EYT asiassa C-380/98,
120
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yliopistojen toimintaan. Yliopistolain 30.1 §:n erityissäännös rajaa hallintolain soveltamisalan julkisoikeudellistenkin yliopistojen osalta niiden hoitaessa julkista hallintotehtävää. 128 Sama hallintolain
soveltamista määrittelevä säännös koskee myös säätiöyliopistoja.
Tietosuoja-asetuksessa ei ole viranomaisen legaalimääritelmää. Viranomaisen käsitteestä on kuitenkin erotettu julkishallinnon elimen käsite muun muassa, kun tietosuoja-asetuksessa on säädetty
mahdollisuudesta säätää kansallisesti siitä, voidaanko asetuksen mukainen hallinnollisen sakon (tietosuojalaissa hallinnollinen seuraamusmaksu) määrääminen ulottaa viranomaisiin ja julkishallinnon
elimiin (GDPR 83 artiklan 7 kohta). Tietosuojalain hallinnollista seuraamusmaksua koskevassa 25
§:ssä on säädetty, ettei seuraamusmaksua voida määrätä muun muassa valtion viranomaisille tai
itsenäisille julkisoikeudellisille laitoksille. Säännöksen perusteluissa todetaan, että ”[t]ässä yhteydessä itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen katsotaan käsittävän myös yliopistolaitoksen”. 129 Hallituksen esityksen sanamuodosta lienee pääteltävissä, että vapautus koskee myös säätiöyliopistoa, vaikka perustelut eivät vastaakaan sitä, miten yliopistojen oikeudellisesta muodosta on säädetty yliopistolaissa. Kyse on muodoltaan yksityisoikeudellisten säätiöyliopistojen kohdalla joka tapauksessa
ongelmallisesta, niin sanotusta perusteluilla säätämisen tilanteesta, mitä ei voida pitää oikeusvarmuuden kannalta tyydyttävänä tilanteena, kun muualla lainsäädännössä säätiöyliopistot mainitaan
paikoin erikseen itse säädöstekstissä. 130 Kuitenkin seuraamusmaksua koskevasta tietosuojalain 25.4
§:n säännöksestä voidaan vetää johtopäätös, että tietosuojalain viranomaiskäsite ei pidä sisällään
yliopistoa. Tietosuojalain systemaattisen tulkinnan kautta päädytään näin siihen lopputulokseen, ettei
tietosuojalain 4 §:n 2 kohtaa voida soveltaa yliopistoihin.
Yliopiston suorittama henkilötietojen käsittely tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten voi perustua yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen, sillä näiden tarkoitusten osalta tietosuojalaissa ei ole viittausta viranomaiseen (tietosuojalaki 4.1 § 3 kohta). Näitä käyttötarkoituksia käsitellään tarkemmin jäljempänä käyttötarkoitussidonnaisuuden yhteydessä alaluvussa 4.5.
Myös muita tietosuojalain 4 §:n yleisen edun mukaisia käsittelyperusteita voidaan käyttää yliopistoissa – pykälän 2 kohtaa lukuun ottamatta. Oppimisanalytiikan näkökulmasta näiden perusteiden
käyttömahdollisuudet ovat kuitenkin pitkälti epäoleellisia.
Tutkimuksen osalta on huomioitava, että yliopistojen lakisääteisenä tehtävänä ei suoraan ole tehdä
tutkimusta, vaan – yliopistolain 2 §:n 1 momentin mukaan – edistää vapaata tutkimusta. Tutkimusta
itsessään tekevät yleensä tutkijat tieteen vapauden nojalla. 131 Tutkijat puolestaan kuuluvat yliopistoyhteisöön (yliopistolaki 4 §). Tässä selvityksessä tarkastelun kohteena on oppimisanalytiikan käyttö erityisesti opetuksessa, oppimisen tukena, opiskelijan ohjauksessa sekä tiedolla johtamisessa.
Oppimisanalytiikkaan liittyvä tutkimus on oppimisanalytiikan käytöstä ja kehittämisestä erillinen
University of Cambridge, EU:C:2000:529. Ks. EU-oikeuteen pohjautuvan julkisoikeudellisen laitoksen ja kansallisen itsenäisen julkisoikeudellisen käsitteiden eroista HE 60/2018 vp, s. 49–52.
128 Mäenpää 2009, s. 305. Julkisista hallintotehtävistä yliopistoissa ks. Suviranta 2006, s. 546–550. Julkiset hallintotehtävät yliopistossa pitävät Mäenpään 2009, s. 306, mukaan sisällään myös tosiasiallisen hallintotoiminnan,
kuten opetuksen. Miettinen ym. 2009, s. 119–122 toteavat, että julkisen hallintotehtävän käsitettä on yliopistolaissa tarkoitetussa yhteydessä tulkittava laajasti. Ammattikorkeakoululain (932/2014) 21 §:n, joka pitkälti vastaa asiasisällöltään yliopistolain 30 §:ää, perusteluissa todetaan, että ”julkisen hallintotehtävän voidaan
lähtökohtaisesti katsoa sisältävän erityisesti ammattikorkeakoulun lakisääteisten tehtävien toteuttamisen ja sitä
koskevan päätöksenteon”, ks. HE 26/2014 vp, s. 33. Yliopistojen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tutkimukseen
perustuvan ylimmän opetuksen antaminen (yliopistolaki 2.1 §).
129 HE 9/2018 vp, s. 105.
130 Ks. esim. arkistolain 1.1 §:n 3 kohta.
131 Tutkimuksen vapaudesta yliopistossa ks. Miettinen 2001, s. 279–285. Toisaalta on pidetty selvänä, että yliopiston tehtävänä on tutkimuksen itsenäinen harjoittaminen, ks. Mäenpää 2009, s. 13. Kuitenkin yliopistolla on
tieteen vapaudesta johtuen velvollisuus pidättyä menettelemästä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa muun muassa tutkimuksen vapautta (yliopistolain 32.3 §), mikä puoltaa paremmin näkemystä, ettei yliopisto
lähtökohtaisesti osallistu käsittelyn tarkoitusten ja keinojen määrittelyyn sillä tavalla, että yliopistoa voitaisiin
pitää käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä.
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toiminto, ja tällaiseen tutkimukseen liittyvä henkilötietojen käsittely on arvioitava erikseen tutkimuksen toteuttajan näkökulmasta. Tietosuojalain 4.1 §:n 4 kohdassa säädetty tutkimusaineistojen, kulttuuriperintöaineistojen sekä näiden kuvailutietoihin liittyvien henkilötietojen käsittely arkistointitarkoituksessa on myös mahdollinen käsittelyperuste, mutta on ongelmallista, voiko yliopisto päättää
tutkimusaineiston arkistoinnista tai ylipäänsä toteuttaa sen tutkijan puolesta. 132
Julkisen vallan käyttö oikeusperusteena voi olla lakisääteisen velvoitteen ohella käytössä yliopistossa. Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Julkisen vallan käytön muodoista 133 oppimisanalytiikan käyttöön voi liittyä julkisen vallan käyttöä lähinnä hallintopäätösten tekemisen tai muuhun siihen rinnastuvan ratkaisun muodossa. Hallintopäätöksen
tekeminen perustuu yleensä lakisääteisen tehtävän (siis velvoitteen) hoitamiseen. Tietyissä tilanteissa hallintopäätöksen tekeminen – tai tekemättä jättäminen – voi kuitenkin perustua pikemminkin
yliopiston harkintaan kuin yliopiston velvoitteeseen tehdä päätös. Tällainen säännös on esimerkiksi
yliopistolain 43 d § opiskelijan velvoittamisesta huumausainetestiin. 134 Tässä tilanteessa voi tulla
kyseeseen julkisen vallan käyttäminen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena. Oppimisanalytiikan käytössä tällaisia harkinnan mahdollistavan toimivallan tilanteita ei ole.
Yleisen edun mukaisen tehtävän hoitamiseen ja julkisen vallan käyttöön käsittelyperusteena liittyy
muun muassa rekisteröidyn oikeus vastustaa käsittelyä. Oikeutta vastustaa käsittelyä ei kuitenkaan
ole, jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu
syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Vastustusoikeutta ei myöskään ole silloin, kun kyse
on tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin, tilastollisiin tarkoituksiin tai yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin tapahtuvasta käsittelystä, ja noudatetaan lisäksi tietosuojalain 31–32
§:ssä käsittelylle asetettuja vaatimuksia.
4.2.4 Rekisterinpitäjän tai muun henkilön oikeutettu etu
Tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa on säädetty käsittelyn oikeusperusteeksi rekisterinpitäjän tai
kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos
rekisteröity on lapsi. Oikeutettu etu oli käsittelyperusteena myös vanhan henkilötietodirektiivin 7
artiklassa 135, joka tosin Suomessa pantiin täytäntöön henkilötietolain 8.1 §:n 5, 6 ja 8 kohdilla. Muissa oikeutetun edun tilanteissa oli mahdollista hakea käsittelyyn tietosuojalautakunnan lupa (9 kohta), jos käsittelyä ei saatu perustettua muihin käsittelyn yleisin edellytyksiin. 136
Punnintaa oikeutetun edun ja rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien välillä kutsutaan tasapainotestiksi. 137 EU-tuomioistuin on oikeuskäytännössään korostanut, että tässä punninnassa on otettava

Vrt. henkilötietolain 35.2 §, jossa tästä oikeudesta oli nimenomaisesti säädetty.
Julkisen vallan käyttöön luetaan perustuslain esitöiden mukaan ensinnäkin sellaiset norminanto-, lainkäyttöja hallintopäätökset, jotka tehdään yksipuolisesti ja joiden vaikutus ulottuu yksityisiin oikeussubjekteihin. Toinen keskeinen julkisen vallankäytön muoto on välitön voimakeinojen käyttäminen ulkopuolisiin nähden. Ks. HE
1/1998 vp, s. 74. Ks. erilaisista julkisen vallankäytön ilmenemismuodoista Keravuori-Rusanen 2008, s. 118–138
ja Hakalehto-Wainio 2008, s. 70–79.
134 Näiden tietojen käsittelyyn liittyy myös yliopistolain 45 b §:n mukaan erityisiä vaatimuksia.
135 Vanhassa henkilötietodirektiivissä käytettiin tässä yhteydessä sanamuotoa oikeutettu intressi. Englanniksi
käsitettä ”legitimate interests” on käytetty sekä GDPR:ssä että vanhassa henkilötietodirektiivissä.
136 Ks. HE 96/1998 vp, s. 39–41.
137 Ks. tasapainotestin suorittamisesta yksityiskohtaisemmin Tietosuojavaltuutetun toimisto, kohta Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
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huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaiset rekisteröidyn yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista sekä henkilötietojen suojaa koskevat perusoikeudet. 138
Tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan toisen alakohdan mukaan oikeutettu etu ei käsittelyperusteena
sovellu tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä yhteydessä. Tämä säännös on
vanhaan henkilötietodirektiivin nähden uusi. 139 Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 47 kohdassa
painotetaan, että ”[k]oska lainsäätäjän tehtävä on vahvistaa lailla käsittelyn oikeusperuste, jonka
nojalla viranomaiset voivat käsitellä henkilötietoja, tätä käsittelyn oikeusperustetta ei olisi sovellettava viranomaisten tehtäviensä yhteydessä suorittamaan tietojenkäsittelyyn”. Yliopistot eivät lähtökohtaisesti ole tietosuojasääntelyn, erityisesti tietosuojalain, näkökulmasta viranomaisia, vaikka
muualla lainsäädännössä ne rinnastuvatkin viranomaisiin. Tietosuojalain esitöissä on rinnastettu
yliopistolaitos itsenäiseen julkisoikeudellisen laitokseen, joka on mainittu viranomaisesta erillään. 140
Samoin tietosuoja-asetuksessa käytetään erikseen käsitteitä viranomainen ja julkishallinnon elin. 141
Tästä on pääteltävissä, että yliopistot on erotettava sekä tietosuojalain että tietosuoja-asetuksen
sääntelyssä viranomaisten käsitteestä. Tietosuojalain perusteluissa todetaan vielä, että viranomaisia
koskeva tietosuojalain 4 §:n 2 kohta 142 on otettu lakiin siksi, että oikeutettu etu -perustetta ei voida
soveltaa viranomaisiin ja että viranomaiset voisivat käsitellä henkilötietoja muiden tehtävien kuin
lakisääteisten velvoitteiden suorittamiseksi. 143 Tietosuojalain perustelujen tulkinnan kautta on lähdettävä siitä, että yliopistot voivat käyttää oikeutettua etua käsittelyperusteena silloin, kun oikeutta
käsittelyyn ei voida suoraan johtaa yliopistoa koskevasta tehtävä- ja toimivaltasäännöksestä eikä
mahdollisesta yksityiskohtaisemmasta erityissääntelystä. 144 Tässä voi olla kyse esimerkiksi lakisääteiseen velvoitteeseen kuulumattomasta kehittämisestä tai muista suunnittelu- ja selvittelytehtävistä.
Tasapainotestissä on kuitenkin otettava huomioon, että rekisteröidyn oikeuksien näkökulmasta
merkitystä ei ole sillä, katsotaanko jokin taho viranomaiseksi vai muuksi julkishallinnon elimeksi,
vaan merkitystä on annettava tosiasiallisille olosuhteille. Koska viranomaistoimintaan ei voida tietosuoja-asetuksen mukaan soveltaa tätä käsittelyperustetta, on lähdettävä siitä, että asiallisesti lähellä
viranomaistoimintaa olevassa toiminnassa, kuten yliopiston käyttäessä julkista valtaa, on oikeutetun
edun käyttämiseen käsittelyn oikeusperusteena suhtauduttava pidättyväisesti. Se tarkoittaa, että tasapainotestin on tällaisessa tilanteessa selvästi osoitettava se, että käsittely on hyväksyttävää. Toisaalta julkisen vallan käyttö on oma oikeusperusteensa.
Oikeutetun edun käyttämisessä käsittelyperusteena on vielä otettava huomioon se, että nämä edut
tulee ilmoittaa rekisteröidylle (GDPR 13–14 artikla) ja rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti käsittelyyn
liittyvä vastustamisoikeus (GDPR 21 artikla) 145. Erityisesti rekisteröityjen käyttäessä vastustamisoikeuttaan voi toiminta hankaloitua merkittävästi. Siten lakisääteisen velvoitteen hoitamista on pidettävä oppimisanalytiikan tapauksessa ensisijaisena käsittelyperusteena silloin, kun sen käyttö on mahdollista. Tietyissä toiminnan kehittämisen tilanteissa uusi käyttötarkoitus, joka sinänsä on perusteltu
Ks. asiat C-468/10 ja C-469/10 ASNEF, EU:C:2011:777, kohta 40 sekä C‑131/12, Google Spain,
EU:C:2014:317, kohta 74.
139 Ks. WP217, s. 26.
140 Ks. tietosuojalain 24 §:n 4 momentti ja HE 9/2018 vp, s. 105.
141 Ks. tietosuoja-asetuksen 27(2), 37(1) ja (3), 41(6), 83(7) artikla.
142 Tietosuojalain 4 §:n 2 kohdassa sallitaan henkilötietojen käsittely tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e
alakohdan mukaisesti, jos käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.
143 Ks. HE 9/2018 vp, s. 80, jossa mainitaan vielä esimerkkinä tällaisista tehtävistä viranomaisen suunnittelu- ja
selvitystehtävä.
144 Mukaillen sitä, mitä viranomaisista on yleisen edun kohdalla todettu, ks. HE 9/2018 vp, s. 79.
145 Rekisterinpitäjä ei saa enää rekisteröidyn vastustaessa käsittelyä GDPR 21 artiklan 1 kohdan mukaan käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja
perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
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oikeutetun edun näkökulmasta hyväksyttävästi, voi olla käyttötarkoitussidonnaisuuden vastainen,
jos tiedot on kerätty alun perin muuhun tarkoitukseen ja tarkoitukset ovat yhteensopimattomia. Jos
tarkoituksia pidetään yhteensopimattomina, käsittely voi edellyttää rekisteröidyn suostumusta, joka
tietosuoja-asetuksen 6(4) artiklan nojalla voi poistaa yhteensopimattomuuden, mutta tällöin suostumusperusteiselle käsittelylle pitää muuten olla olemassa edellytykset.
Oikeutettua etua voidaan käyttää oikeusperusteena myös silloin, kun kyse on muun henkilön kuin
rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta. Esimerkiksi läpinäkyvyystavoitteet voivat muodostaa oikeutetun edun käsittelyperusteen. 146 Oppimisanalytiikan tapauksessa – silloin kun käsittelyperustetta ei
voida johtaa suoraan lakisääteisestä velvoitteesta – voi oikeutettu etu toimia käsittelyperusteena
esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa opiskelijalle annetaan vertailutietoa, jonka perusteella oppimisanalytiikka ja opiskelija itse voivat seurata opiskelijan suoriutumista muihin verrattuna. Näissä tilanteissa, kuten muussakin henkilötietojen käsittelyssä, on kuitenkin huolehdittava asianmukaisista
suojatoimista, kuten pseudonymisoinnista. Tällaisen tiedon tuottaminen on tyypillisesti tilastollisen
käsittelyn tulosten vertailua opiskelijan vastaaviin tietoihin, jolloin käsittelyn tarkoituksena on tilastointi yleisen edun mukaisena perusteena ja opiskelijan oppimisen vertaaminen puolestaan liittyy
opiskelijan ohjaamiseen osana yliopistojen lakisääteisen velvoitteen hoitamista.
Opiskelijan ohjaus voi osittain sijoittua oikeutetun edun oikeusperusteeseen. Koska opiskelijan ohjausta koskeva yliopiston tehtävä (yliopistolain 40.3 §) pitää sisällään yliopiston velvollisuuden järjestää opintojen ohjaus siten, että tutkinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa, voidaan muuhun tavoitteeseen pyrkivä ohjaus joutua
perustamaan muuhun oikeusperusteeseen kuin lakisääteiseen velvoitteeseen. Tällainen ohjauksen
tavoite voisi olla esimerkiksi tietyntyyppisten, työelämän vaatimusten mukaan mukautettujen opintopolkujen tuottamien osaajien varmistaminen tai yliopiston urapalveluiden toteuttama henkilötietojen käsittely. Tällöin oikeusperuste oppimisanalytiikan käytölle voi olla oikeutettu etu.
4.2.5 Sopimus
Tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan b alakohdan mukaan henkilötietojen käsittely on lainmukaista
silloin, kun käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on
osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn
pyynnöstä. Kuten edellä on todettu, rekisterinpitäjän (yliopisto) ja rekisteröidyn (opiskelija) suhteessa on lähtökohtaisesti kyse julkisen vallan käytöstä ja hallintotoiminnasta. Siten sopimusperuste ei
lähtökohtaisesti ole olennainen oikeusperuste oppimisanalytiikan käyttötapauksissa yliopiston näkökulmasta. Kuitenkin opetuksessa käytetään paikoitellen kolmansien osapuolien palveluita, joiden
käyttö on käytännössä edellytyksenä yliopisto-opintojen suorittamiselle. Näissä suhteissa palveluntarjoajan, joka ei välttämättä ole henkilötietojen käsittelijä suhteessa yliopistoon, voi olla itsenäinen
rekisterinpitäjä, jonka henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste voi hyvinkin olla sopimukseen perustuva. Näihin suhteisiin ei kuitenkaan tässä selvityksessä syvennytä tarkemmin.
Toisaalta sopimusperuste voi tulla kysymykseen silloin, kun yliopisto järjestää yliopistolain 9 §:n
mukaista tilauskoulutusta. 147 Oikeusperusteen soveltaminen edellyttää kuitenkin sitä, että rekisteröidyn tulee olla sopimuksen osapuolena. Siten esimerkiksi työnantajan ja yliopiston välinen sopimus
ei muodosta käsittelyperustetta työntekijän henkilötietoihin tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan b
alakohdan nojalla, 148 vaan laillinen käsittelyperuste on etsittävä muista 6(1) artiklan alakohdista,
kuten oikeutetun edun perusteesta.
Ks. WP217, s. 27–29.
Näistä koulutuksen järjestämisen vaihtoehdoista ks. Kosonen – Miettinen 2019, s. 10–13. Myös eräät kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyvät sopimukset (kuten niin sanottu learning agreement) voivat nostaa esiin
kysymyksen henkilötietojen käsittelyn sopimusperusteisuudesta.
148 Toisaalta oikeusperusteessa ei edellytetä sitä, että rekisterinpitäjä on sopimuksen osapuoli. Siten joissakin
tilanteissa voi olla kyse esimerkiksi rekisteröidyn työsopimuksen täytäntöönpanosta.
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Sopimusperusteesta on kyse myös esimerkiksi yliopiston kirjaston tarjoamassa kirjastopalvelussa.
Vaikka yliopiston kirjastolla on yliopiston tehtäviin liittyvä tavoite, kirjaston asiakkuus on avoin kaikille, eikä sen toiminnasta ole erikseen säädetty 149. Esimerkiksi opiskelijastatus yliopistolla ei vielä
luo lainausoikeutta kirjaston materiaaleihin, vaan lainausoikeuden saa vasta hankkimalla kirjastokortin, joka edellyttää käyttösääntöjen hyväksymistä. 150 Lainaamisessa ja yliopiston kirjaston käytössä
on kyse yksityisoikeudellisesta oikeustoimesta, siis sopimuksesta, 151 ja käsittelyperuste voi tässä
yhteydessä olla niin ikään sopimuksen täytäntöönpaneminen. Kirjaston asiakastietojen käyttäminen
esimerkiksi opiskelijan opintojen ohjaamisessa tapahtuu kuitenkin lakisääteisen velvoitteen perusteella, jolloin on otettava huomioon myös käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimus. Kirjaston asiakasrekisterin tietojen käsittely perustuu eri oikeusperusteeseen kuin yliopiston opetuksen antaminen. Tästä syystä, jos kirjaston asiakastietoja käsiteltäisiin opiskelijan opintojen analysointiin, edellyttäisi tietojen käyttötarkoituksen laajentaminen ja tietojen siirtäminen kirjaston asiakkaana olevan
opiskelijan suostumusta, jotta tietoja voidaan siirtää esimerkiksi opintojen ohjaustarkoitukseen.
Suostumus ei tässä tarkoita käsittelyn oikeusperustetta, vaan perustetta, jolla tietoja siirretään rekisterinpitäjän sisällä toiseen lailliseen käyttötarkoitukseen.
4.2.6 Suostumus
Suostumus on yksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa luetelluista käsittelyn oikeusperusteista. Käsittely on tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan mukaan laillista muun muassa silloin, kun rekisteröity on
antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.
Rekisteröidyn suostumuksella tarkoitetaan tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 11 kohdan mukaan mitä
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen. Suostumus on siis laillinen käsittelyperuste, mutta ongelmallinen erityisesti siitä syystä, että tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan rekisteröidyllä on
oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, ja suostumuksen peruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin sen antamisen. Jos käsittelyyn ei ole muuta lainmukaista perustetta, rekisteröidyllä on
tällöin myös lähtökohtainen oikeus tietojensa poistamiseen (GDPR 17 artikla). Tästä voi edelleen
seurata opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen ja oikeusturvaan liittyviä ongelmia, joten suostumuksen
käyttöön käsittelyn oikeusperusteena on suhtauduttava pidättyvästi.
Suostumuksen määritelmässä esiintyy neljä vaatimusta, joiden kaikkien tulee toteutua, jotta kyse on
tietosuoja-asetuksen mukaisesta pätevästä suostumuksesta. Mikään tietosuoja-asetuksen vastainen
osa suostumusta koskevaa ilmoitusta ei ole sitova (GDPR 7 artikla 2 kohta). Tietosuoja-asetuksen
johdanto-osan 42 kohdassa todetaan suostumuksesta muun muassa seuraavaa: ”[t]ietoisen suostumuksen antamiseksi rekisteröidyn olisi tiedettävä vähintään rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja tarkoitukset, joita varten henkilötietoja on määrä käsitellä. Suostumusta ei voida pitää vapaaehtoisesti
annettuna, jos rekisteröidyllä ei ole todellista vapaan valinnan mahdollisuutta ja jos hän ei voi myöhemmin kieltäytyä suostumuksen antamisesta tai peruuttaa sitä ilman, että siitä aiheutuu hänelle
haittaa”. Vaikka suostumus on myös itsenäinen käsittelyperuste, se voi toimia keinona poistaa käyttötarkoitusten yhteensopimattomuus myöhemmän käsittelyn osalta. 152
Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) soveltuu sen 3 §:n 1 kohdan määritelmän nojalla kunnan järjestämään
kaikille väestöryhmille tarkoitettuun kunnan kirjastolaitokseen. Joissakin erityissäännöksissä on kuitenkin mainintoja yliopistojen kirjastoista, kuten kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain
(1433/2007) 21.1 §:ssä.
150 Ks. esim. Itä-Suomen yliopisto 2018.
151 Näin asiaa arvioitiin myös Itä-Suomen hallinto-oikeuden tapauksessa 29.4.2016 t. 16/0216/2, jossa hallintooikeus ei pitänyt yliopiston kirjaston myöhästymismaksua julkisoikeudellisena asiana, vaan yksityisoikeudelliseen sopimukseen perustuvasta maksuna.
152 Ks. käyttötarkoitussidonnaisuuden yhteensopimattomuuskysymyksestä jäljempänä kappale 4.5.2 ja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 4 kohta.
149
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Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen. Tietosuoja-asetuksen 7(4) artiklan mukaan arvioitaessa
suostumuksen vapaaehtoisuutta, on otettava mahdollisimman kattavasti huomioon muun muassa
se, onko suostumus asetettu palvelun tarjoamisen tai muun sopimuksen täytäntöönpanon ehdoksi
sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka eivät ole tarpeen kyseisen sopimuksen täytäntöönpanoa
varten. Viranomaistoiminnassa vapaaehtoisuutta rajoittaa vielä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn
välisen suhteen lähtökohtainen epäsuhtaisuus, jossa viranomainen perustaa käsittelynsä pääosin
johonkin pakottavaan sääntelyyn, jolloin suostumuksen vapaaehtoisuudelle ei ole edellytyksiä.
”(43) Jotta voidaan varmistaa, että suostumus on annettu vapaaehtoisesti, suostumuksen ei
pitäisi olla pätevä oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelylle sellaisessa erityistilanteessa, jossa rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on selkeä epäsuhta. Tämä koskee erityisesti
tilannetta, jossa rekisterinpitäjänä on viranomainen ja jossa on sen vuoksi epätodennäköistä,
että suostumus on annettu vapaaehtoisesti kaikissa kyseiseen tilanteeseen liittyvissä olosuhteissa. Suostumusta ei katsota vapaaehtoisesti annetuksi, jos ei ole mahdollista antaa erillistä
suostumusta eri henkilötietojen käsittelytoimille huolimatta siitä, että tämä on asianmukaista
yksittäistapauksissa, tai jos sopimuksen täytäntöönpanon, mukaan lukien palvelun tarjoamisen, edellytyksenä on suostumuksen antaminen huolimatta siitä, että tällainen suostumus ei
ole tarpeellista sopimuksen täytäntöön panemiseksi.” 153
Kuten edellä mainitusta johdanto-osan kohdasta käy ilmi, viranomaiselle annettuun suostumukseen
tulee suhtautua laillisena käsittelyperusteena varsin pidättyväisesti. Täysin poissuljettua suostumuksen käyttäminen viranomaistoiminnassakaan ei ole. 154 Yliopiston osalta ei kuitenkaan ole täysin
selvää, pidetäänkö yliopiston toimintaa – ja missä määrin – viranomaistoimintana. Yliopistolain 30.1
§:n pääsääntönä on, että yliopistoissa sovelletaan hallintolakia niiden hoitaessa julkista hallintotehtävää, ja esteellisyysäännöksiä muussakin toiminnassa. Tietosuojalaissa itsessään on seuraamusmaksun osalta eroteltu toisistaan viranomaiset ja itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset, joista jälkimmäinen lain perustelujen mukaan kattaa yliopistolaitoksen. 155 Tietosuoja-asetuksessa puolestaan käytetään erikseen käsitteitä viranomainen ja julkishallinnon elin. Tietosuojalain ja -asetuksen
sääntelyssä on lähdettävä siitä, etteivät yliopistot lukeudu viranomaisiin. Julkiset hallintotehtävät
kuitenkin rinnastuvat viranomaistoimintaan.
Koska suostumuskysymyksen yhteydessä kyse on nimenomaisesti epäsuhdan arvioinnista, voidaan
perustellusti asettua sille kannalle, ettei ainakaan silloin, kun yliopistot suorittavat julkisia hallintotehtäviä, voi antaa pätevästi vapaaehtoista suostumusta. Sen sijaan opiskelijalle täysin vapaaehtoisessa
toiminnassa, esimerkiksi tiedotuksessa, johon opiskelijalla on pääsy myös muuta kautta, voi suostumus olla hyväksyttävä käsittelyperuste. On myös otettava huomioon se, että mikäli yliopiston
toiminta ja tarjoamat palvelut suhteessa opiskelijaan vaihtelevat laajasti siitä riippuen, antaako opiskelija suostumustaan erilaisiin toimintoihin, voi nopeasti olla käsillä myös opiskelijoiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuteen liittyvä ongelma.

Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 43 kohta.
Ks. WP259 rev.01, s. 6–7 ja siinä mainitut esimerkkitilanteet.
155 HE 9/2018 vp, s. 56 ja 105. Vrt. esim. arkistolain 1.1 §:n 3 kohta, jossa itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset ja
yliopistolaissa tarkoitetut säätiöyliopistot on mainittu erikseen.
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Suostumuksen vapaaehtoisuudessa korostuu yleisemmin kysymys siitä, onko rekisteröidyllä aidosti
vaihtoehtona suostua tai olla suostumatta käsittelyyn. 156 Jotta kyse on aidosta vapaaehtoisuudesta,
suostumuksen antamatta jättämisestä ei saa seurata rekisteröidyn kannalta kielteisiä seurauksia. 157
Siten, jos oppimisanalytiikan käytössä oikeusperusteena käytetään joissain tilanteissa suostumusta, ei
suostumusta voi asettaa edellytykseksi esimerkiksi tietylle opintojaksolle osallistumiselle, tiettyyn tutkinto-ohjelmaan pääsemiselle tai opintoihin liittyvän ohjauksen saamiselle. Niin ikään, jos henkilötietojen käyttötarkoituksia on useita, opiskelijalla on oltava oikeus antaa suostumus tiettyyn käyttötarkoitukseen ja olla antamatta sitä toiseen, koska muutoin suostumusta pidetään epäpätevänä. 158
Suostumuksen tulee olla yksilöity. Sen tulee tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan a alakohdan mukaan
olla annettu yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Tämän vaatimuksen on katsottu sisältävän kolme alavaatimusta: käyttötarkoitusten tulee olla täsmennettyjä, suostumusta koskeva pyynnön on oltava tarkka sekä sellaiset tiedot, joihin suostumusta pyydetään, on erotettava muista selkeästi. 159 Yksilöimisen vaatimus liittyy vahvasti käyttötarkoitussidonnaisuuteen. Tarkoitukset on
määriteltävä ennen suostumusta, ja suostumus on pyydettävä näihin kaikkiin tarkoituksiin, jotta
suostumus on yksilöity. Jos oppimisanalytiikassa käytetään poikkeuksellisesti suostumusta käsittelyperusteena, suostumusta pyydettäessä on yksilöitävä ne tarkoitukset, joihin tiedot kerätään. Tietosuoja-asetuksen 7(2) artiklassa vielä edellytetään, että jos rekisteröity antaa suostumuksensa kirjallisessa ilmoituksessa, joka koskee myös muita asioita, suostumuksen antamista koskeva pyyntö on
esitettävä selvästi erillään muista asioista, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa, selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Yksilöimisvaatimuksesta seuraa myös se, että suostumusta ei
välttämättä voi kerätä kaikkiin tarkoituksiin esimerkiksi opintojen alkaessa, vaan suostumus voidaan
joutua kysymään esimerkiksi tietyssä ohjaustilanteessa erikseen.
Suostumuksen tulee myös olla tietoinen. Tietoisuusvaatimus on lähellä käsittelyn läpinäkyvyysvaatimusta. Rekisteröidyllä tulee olla tieto siitä, miten ja mihin tietoja käsitellään. 160 Vaatimus annettavista tiedoista täyttyy pitkälti jo silloin, kun rekisteröidylle esitetään tietosuoja-asetuksen 13–14 artiklan nojalla esimerkiksi tietosuojailmoituksen muodossa annettavat tiedot. Toisaalta suostumuksen
kohdalla edellytetään rekisteröidyn tietoisuutta, mutta 13–14 artiklan informointivelvoitteen kohdalla edellytetään vain tietojen toimittamista (tarjoamista). Tämä vaatimus asettaa siis rekisterinpitäjälle
korostetun velvollisuuden huolehtia siitä, että rekisteröity tulee tietoiseksi siitä, mihin tämä suostumuksen antaa. Suostumuksen antamisen yhteydessä rekisteröityä voidaan pyytää esimerkiksi ilmoittamaan, että tämä on lukenut käsittelyä koskevan tietosuojailmoituksen. Tietoisuusvaatimus
edellyttää myös suostumuksen yksilöintiä, jotta suostumuksen yksilöivät seikat voidaan tuoda rekisteröidyn tietoon. Rekisteröidyn tietoon on tuotava myös oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa
(GDPR 7 artiklan 3 kohta).
Suostumuksen on oltava yksiselitteinen. Yksiselitteisyysvaatimuksesta on katsottu johtuvan muun
muassa se, että suostumusta ei voi antaa vaikenemalla tai muulla passiivisuudella. 161 Siten suostumusta ei voi kysyä esimerkiksi opintojakson ensimmäisellä luentokerralla kysymällä, onko läsnä joku,
joka ei halua antaa suostumustaan suostumusta vaativaan käsittelyyn. Niin ikään sähköisissä palve-

WP259 rev.01, s. 10–11.
WP259 rev.01, s. 5–6. Ks. analogisesti myös KHO 2013:103, jossa henkilö oli kieltäytynyt antamasta suostumusta muun muassa siihen, että työvoiman palvelukeskus olisi saanut häntä koskevia tietoja. Työvoiman palvelukeskuksella ei ollut tietojen saamiseen lakiin perustuvaa oikeutta, vaan tietojen luovuttaminen palvelukeskukselle edellytti henkilön suostumusta. KHO kumosi hallinto-oikeuden sekä kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen, jolla henkilön toimeentulotukea oli alennettu, sillä täysimääräisen toimeentulon saamisen
edellytykseksi olisi muutoin tullut suostumuksen antaminen, mitä ei voitu laillisesti edellyttää.
158 WP259 rev.01, s. 10.
159 Ks. WP259 rev.01, s. 12.
160 Ks. tietoisuusvaatimuksesta vielä WP259 rev.01, s. 12–15.
161 Ks. tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 32 kohta; WP259 rev.01, s. 15–18.
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luissa suostumus ei voi olla päällä oletusasetuksena tai palveluun rekisteröityessä lomakkeella valmiiksi rastitettuna ruutuna 162.
Suostumukselle ei ole säädetty vaatimuksena sähköistä tai kirjallista muotoa, mutta rekisterinpitäjän
osoitusvelvollisuudesta (GDPR 5 artikla 2 kohta) ja sitä täsmentävästä suostumuksen olemassaoloon
liittyvästä osoitusvelvollisuudesta (GDPR 7 artikla 1 kohta) seuraa käytännössä, että massamuotoisessa opiskelijatiedon käsittelyssä suostumus on tallennettu, jos ei sähköisesti järjestelmään, niin
ainakin kirjallisessa muodossa. Jos tietojen käsittelyä – joka tarkoittaa jo pelkkää tietojen keräämistäkin – tehdään suostumukseen perustuen, on suostumus hankittava ennen käsittelyyn ryhtymistä.
Tietosuoja-asetuksen 7(3) artiklan mukaan suostumus on myös oltava peruutettavissa koska tahansa. Jos suostumus peruutetaan, se ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen. Koska suostumuksen peruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin sen
antamisen, tulee esimerkiksi digitaalisen palvelun asetusvalikossa valintaruudun rastittamalla annetun suostumuksen olla peruutettavissa poistamalla rasti samasta ruudusta. Tällainen ominaisuus voi
olla opiskelijan työpöydän (dashboard) alasivulla, kuten tietosuojaa koskevan informaation ja käyttöä mukauttavien asetusten säätämiseen suunnitellulla privacy dashboardilla. Jos suostumus on
käsittelyn ainoa oikeusperuste, suostumuksen peruuttamisen myötä rekisteröidylle syntyy myös
oikeus tietojensa poistamiseen (GDPR 17 artikla).
Edellä mainituista seikoista johtuen suostumuksen käyttämiseen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Siksi on suositeltavaa, että suostumuksen sijaan oppimisanalytiikan tekemän henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena käytetään aina, kun se on mahdollista, lakisääteistä velvoitetta.
Suostumusta voidaan kuitenkin käyttää perusteena tietojen luovuttamisessa. Myös julkisuuslain
26.1 §:n 2 kohdan mukaan viranomainen voi antaa salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta
tiedon, jos se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa. 163 Suostumukselta vaaditaan kuitenkin edelleen samoja elementtejä, kuten vapaaehtoisuutta. Suostumusta edellytetään myös siihen, että asiakirja voidaan antaa hallintomenettelyssä
sähköisesti tiedoksi lain vaatimukset täyttävällä tavalla. 164
Suostumus on myös peruste ja edellytys tietojen luovuttamiseen yliopiston henkilörekisteristä suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslain 16.3 §). Valtakunnallisista
opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 29.5 §:n mukaan henkilö, josta on tallennettu tietoja
mainitussa laissa tarkoitettuun rekisteriin tai tietovarantoon, voi palvelussa antaa suostumuksensa
rekisterissä tai tietovarannossa olevan tiedon luovuttamiseen viranomaiselle tai muulle taholle sekä
peruuttaa antamansa suostumuksen. Tietoja luovutetaan opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla ja henkilön antaman suostumuksen nojalla, teknisen rajapinnan avulla tai muussa sähköisessä muodossa. Kyseessä on tietojen luovuttaminen niin sanotusta KOSKI-palvelusta, josta tietojen
saamiseen silloin, kun tiedonsaantioikeudesta ei ole säädetty, edellytetään opiskelijan suostumusta.
Näin on esimerkiksi silloin, kun KOSKI-palvelun tietoja halutaan käyttää opiskelijan ohjauksessa,
kuten kurssivalintojen suosittamisessa toisen asteen koulutustietojen tai ylioppilastutkintorekisterin
Ks. myös tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 32 kohta.
Ks. suostumuksesta julkisuuslain mukaan Mäenpää 2016, s. 213–216.
164 Ks. sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 18–19 §. Tosin suostumusta on
tässä yhteydessä tulkittu KHO:ssa tavalla, joka vaikuttaa poikkeavan tietosuoja-asetuksen suostumuskäsitteestä, ks. KHO 6.9.2018 t. 4025. Tapauksessa oli kyse turvapaikka-asiassa sähköisesti lähetetystä asian käsittelyyn liittyneestä täydennyspyynnöstä. KHO totesi, että ”[k]un otettiin huomioon asiointipalvelusta ja sen
käyttöehdoista korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetty selvitys sekä se seikka, että valittaja oli ilmoittanut
asiointipalveluun sähköpostiosoitteensa, valittajan oli katsottava antaneen suostumuksensa siihen, että
Maahanmuuttoviraston mahdollinen täydennyspyyntö voidaan lähettää hänelle sähköisenä viestinä”. Ratkaisusta ei selviä, kuinka yksilöity ja vapaaehtoinen suostumus on ollut – esimerkiksi onko hakija voinut olla
antamatta suostumusta, ja silti käyttää sähköistä asiointipalvelua.
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tietojen perusteella. Mainitun lain 23 §:n nojalla yliopisto voi kuitenkin käyttää korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (VIRTA) sisältyviä tietoja yliopistolain 2 §:n mukaisiin tarkoituksiin, kuten
opetukseen, jonka osaksi ohjauksenkin voidaan katsoa kuuluvan.
4.2.7 Erityiset henkilötietoryhmät
Oppimisanalytiikan tarpeisiin ei lähtökohtaisesti kerätä tai käytetä erityisiin henkilötietoryhmiin
kuuluvia tietoja. Terveystietojen käsittely on noussut ajoittain esiin, sillä terveystiedot saattavat olla
opintojen etenemisen kannalta hyvinkin merkityksellisiä tietoja. Toisaalta opiskelijan elintapoja kuvaavat oppimisanalytiikan tiedot voivat muodostua terveystiedoiksi, mikäli ne paljastavat tietoa
opiskelijan terveydentilasta. Erityisten henkilötietoryhmien käsittelyn oikeusperusteista on säädetty
erikseen tietosuoja-asetuksen 9(2) artiklassa ja tietosuojalain 6 §:ssä. Näistä perusteista saattaa oppimisanalytiikan käytössä tulla kyseeseen lähinnä nimenomainen suostumus (tietosuoja-asetuksen
9(2) artiklan a alakohta), laissa säädetty tai välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä johtuva tietojen käsittely (tietosuojalain 6.1 §:n 2 kohta) tai tilastointia varten tehtävä tietojen
käsittely (tietosuojalain 6.1 §:n 7 kohta).
Lisäksi on otettava huomioon yliopistolain säännökset. Yliopistolain 45 b.1 §:ssä kielletään opiskelijavalintaan, opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen sekä huumausainetestaukseen
liittyvien terveystietojen käyttö muilta kuin niiltä, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskelijavalinnasta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskeluoikeuden palauttamisesta tai kurinpidosta
taikka antavat lausuntoja mainituista asioista. Yliopistolain 45 b.3 §:n nojalla yliopiston tulee määritellä ne tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä. 165 Yliopiston on yliopistolain 45
b.4 §:n nojalla säilytettävä arkaluonteiset tiedot erillään muista henkilötiedoista, ja arkaluonteiset
tiedot tulee poistaa rekisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten
tehtävien edellyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin. Viimeksi mainitusta säännöksestä johtuu muun muassa se, että oppimisanalytiikan käyttöön ei voi säilöä terveystietoja.
Terveystietojen käsittelystä on voitu säätää laissa tai käsittely voi johtua myös välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä. 166 Välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä
johtuva käsittely tarkoittaa kuitenkin sitä, että rekisterinpitäjä ei voi suorittaa tehtäväänsä ilman
terveystietojen käsittelyä. Tällöin yliopistolla voi olla velvollisuus ja siten oikeusperuste ottaa huomioon terveydentilaa koskevia tietoja. Esimerkiksi yhdenvertaisuuslain 6.1 §:n mukaan koulutuksen
järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Saman lain 15.1 §:n mukaan muun muassa koulutuksen järjestäjän on tehtävä asianmukaiset ja
kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada koulutusta. Yliopistolain 37 a.1 §:n mukaan lähtökohtana on, että
hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.
Muun muassa näistä velvoitteista voi johtua yliopiston velvollisuus käsitellä toiminnassaan terveystietoja. Kuitenkin perustettaessa käsittely esimerkiksi yhdenvertaisuuslakiin, tulee käsittelyn tarkoitus olla nimenomaan yhdenvertaisuuslain säännösten mukainen, joka tässä asiayhteydessä voi tarkoittaa oppimisanalytiikan palveluiden mukauttamisesta ja hyödyntämistä todellisuudessa yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla.

Säännöksen perusteluissa todetaan vielä, että ”[k]äyttöoikeudet tietoihin tulee määritellä yksityiskohtaisesti”, ks. HE 164/2010 vp, s. 74.
166 Tietosuojalain esitöissä todetaan tältä osin, että säännös vastaa kumotun henkilötietolain 12 §:n 5 kohtaa,
ks. HE 9/2018 vp, s. 86. Lailla säätämisen vaatimus edellyttää henkilötietolain esitöiden mukaan eduskuntalakiin
pohjautuvaa toimivaltasäännöstä. Myöskään lain nojalla määrätty tehtävä ei ole tässä yhteydessä riittävä toimivaltaperuste. Ks. HE 96/1998 vp, s. 45.
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Myös suostumusperusteinen käsittely on terveystietojen kohdalla mahdollista, tosin korostetun
poikkeuksellisesti. Koska edellytys nimenomaisesta suostumuksesta on ”tavallista” suostumusta
tiukempi, rekisterinpitäjän on tällaisessa tilanteessa tehtävä pidemmälle meneviä toimia, jotta voidaan varmistua suostumuksen nimenomaisuudesta. 167 Suostumuksen tulee edelleen olla vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu. Erityisesti vapaaehtoisuuden vaatimus
voi tuottaa yliopistoympäristössä ongelmia. Koska terveyteen liittyvät tiedot voivat vaikuttaa merkittävästi opintojen etenemiseen, ei ole perusteltua opintojen ohjauksessa kieltää ottamasta huomioon opiskelijan vapaaehtoisesti esiin tuomia, terveydentilaan liittyviä seikkoja.
Kansallisessa lainsäädännössä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelystä on edellytetty yksityiskohtaista lainsäädäntöä. 168 Koska tällaista sääntelyä, johon voitaisiin perustaa erityisiin
henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittely oppimisanalytiikkatarkoituksiin, ei ole, ei näitä tietoja voida käyttää oppimisanalytiikassa. Käsittely ei suostumusperusteisesti ole mahdollinen, koska
oppimisanalytiikan käyttö liittyy läheisesti tai suoraan yliopistoissa opetuksen antamiseen, joka on
yliopistoille säädetty julkinen hallintotehtävä ja siten viranomaistoimintaan rinnastuva. Erityisiin
henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja voidaan käyttää tieteellisessä tutkimuksessa, jos käsittely täyttää tietosuojalaissa säädetyt erityiset edellytykset.
4.2.8 Yhteenveto käsittelyn oikeusperusteista
Oppimisanalytiikan käytössä keskeisin ja ensisijainen oikeusperuste on tarpeellisuus yliopiston lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Yliopiston tehtäviin kuuluu muun muassa opetuksen antaminen. Opetukseen voidaan lukea myös opiskelijan ohjaus. Myös toiminnan kehittämistä voidaan
sen tarkoituksesta riippuen pitää yliopiston lakisääteisenä tehtävänä. Yleisen edun mukaiseen tehtävään kuuluu yliopistoissa muun muassa tutkimukseen ja tilastointiin liittyviä tehtäviä. Oikeutettua
etua voidaan käyttää käsittelyperusteena muun muassa sellaisessa toiminnan kehittämisessä, joka ei
perustu yliopiston lakisääteisiin tehtäviin. Oikeutettu etu voi olla myös peruste tarjota esimerkiksi
työelämään liittyvää ohjausta, joka ei liity yliopiston opetustehtävään ja tutkintojen suorittamiseen
sinänsä. Sopimusperusteesta voi olla kyse yliopiston kirjaston asiakastietojen käsittelyssä ja tilauskoulutuksen tarjoamisessa. Suostumusperusteiseen henkilötietojen käsittelyyn tulee yliopistoympäristössä suhtautua kielteisesti. Mikäli käsittelyn kohteena on erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia
tietoja, kuten terveystietoja, ei tietojen käsittelylle oppimisanalytiikan tarkoituksiin ole perusteita
tieteellistä tutkimusta lukuun ottamatta – silloinkin vain tietosuojalaissa säädettyjen edellytysten
täyttyessä.
4.3

KOHTUULLISUUS (ASIANMUKAISUUS)

Tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan a alakohdassa edellytetään, että henkilötietoja on käsiteltävä
asianmukaisesti (kohtuullisesti) 169. Kohtuullisuusvaatimus on laaja-alainen vaatimus ja ilmenee
konkreettisemmin muissa 5 artiklan tietosuojaperiaatteissa. 170 Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös asetuksen perusoikeuksiin pohjaava lähtökohta (GDPR 1 artiklan 2 kohta).
Kohtuullisuusvaatimukseen viitataan tietosuoja-asetuksessa myös rekisteröidylle toimitettavien
tietojen osalta (ns. tietosuojailmoitus). Tietosuoja-asetuksen 13(2) ja 14(2) artiklassa on säädetty
rekisteröidylle toimitettavista tiedoista, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn kannalta asianmukaisen ja
läpinäkyvän käsittelyn takaamiseksi. Sääntelytavasta on pääteltävissä, että kohtuullisuus edellyttää
toteutuakseen läpinäkyvyyttä ja rekisteröidyn oikeuksien huomioimista. Asianmukaisuus edellyttää

Ks. WP259 rev.01, s. 18–20.
Ks. PeVL 14/2018 vp, s. 5–6.
169 Englanniksi käytetään tässä yhteydessä ilmaisuja ”[p]ersonal data shall be – – processed – – fairly” ja ”fairness”.
170 Tzanou 2013, s. 89.
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käsittelyltä myös asiallista liittymää rekisterinpitäjän toimintaan. Yliopistossa tämä yhteys tarkoittaa
liittymää yliopiston toimintaan ja tehtäviin.
Kohtuullisuus käsitteenä ei yleisestikään ole kovin tarkkarajainen, jolloin myös kohtuullisuuden vastaisuus edellyttää tietyissä määrin selkeää kohtuullisuuden vastaisuutta. Kohtuullisuusvaatimus kuuluu osana myös hallintolain 6 §:ssä säädettyyn hallinto-oikeudelliseen suhteellisuusperiaatteeseen, 171 mikä kytkee tietosuojasääntelyn osaltaan myös yleishallinto-oikeudelliseen sääntelyyn ainakin silloin, kun käsittelyä suorittaa viranomainen. Kohtuuttomia tilanteita ovat herkästi rekisteröidyn kannalta poikkeukselliset ja yllättävät toimet. Poikkeuksellisia ja yllättäviä toimia rajoittaa
osaltaan myös käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimus. Silloin, kun kyse ei muuten ole yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesta käsittelystä, erilaisten eettisten kysymysten 172 kautta voidaan joutua
pohtimaan käsittelyn kohtuullisuutta, jolloin eettisistä kysymyksistä voi tietyissä tilanteissa tulla
myös juridisia kysymyksiä. Myös oppimisanalytiikan potentiaalisesti syrjintänä ilmenevä toiminta voi
tulla arvioitavaksi kohtuullisuusvaatimuksen vastaisena. 173
Kohtuullisuusvaatimus liittyy erityisesti sen arvioimiseen, ovatko käsiteltävät tiedot rekisterinpitäjän
toiminnan kannalta asiallisesti perusteltuja. Oppimisanalytiikan kehittäminen voi edellyttää laajempaa tietojenkäsittelyä kuin opetuksen antaminen. Tässä suhteessa oppimisanalytiikan nimissä ei
voida lähteä keräämään tietoja, joita ei muuten tarvittaisi opiskelijan opintosuoritusten toteuttamiseen ja arvioimiseen.
4.4

LÄPINÄKYVYYS

Henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyys on yksi tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan a alakohdassa
mainituista tietosuojaperiaatteista. Läpinäkyvyys on myös sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteen keskeinen osa. 174 Läpinäkyvyys on olennainen osa-alue tietosuojasääntelyssä, ja
se voi käytännössä olla edellytyksenä sille, että rekisteröity kykenee käyttämään hänelle kuuluvia
oikeuksiaan. 175 Läpinäkyvyyteen kuuluu ennen kaikkea se, että rekisteröidylle kerrotaan henkilötietojen käsittelystä.
Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 39 kohdassa todetaan muun muassa, että
”[l]uonnollisille henkilöille olisi oltava läpinäkyvää, miten heitä koskevia henkilötietoja kerätään ja käytetään ja niihin tutustutaan tai niitä käsitellään muulla tavoin sekä selvillä siitä, missä määrin henkilötietoja käsitellään tai on määrä käsitellä. Läpinäkyvyyden periaatteen mukaisesti kyseisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvien tietojen ja viestinnän on oltava helposti
saatavilla ja ymmärrettävissä ja niissä on käytettävä selkeää ja yksinkertaista kieltä. Tämä periaate koskee erityisesti rekisteröityjen tietoja rekisterinpitäjän identiteetistä ja käsittelyn tarkoituksista sekä lisätietoja, joilla varmistetaan kyseisiä luonnollisia henkilöitä koskevan käsittelyn asianmukaisuus ja läpinäkyvyys, sekä heidän oikeuttaan saada vahvistus ja ilmoitus heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä. Luonnollisille henkilöille olisi tiedotettava henkilötie-

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisten toimien on oltava muun muassa oikeassa suhteessa tavoiteltuun
päämäärään nähden. Ks. kohtuullisuudesta suhteellisuusperiaatteen osana Kulla 2015, s. 107–108 ja Mäenpää
2017, s. 162. Ks. myös Kirveskari 2009, s. 808–809.
172 Oppimisanalytiikkaan liittyviä kysymyksiä eettisestä, laillisesta ja tiedon käsittelyyn liittyvistä näkökulmista
ks. Sclater 2015, ja suomeksi Analytiikkajaosto, kohta Oppimisanalytiikan viitekehyksen yhteinen työstöalue.
173 Kohtuullisuusvaatimusta koneoppimisen kontekstissa erityisesti syrjivän algoritmin näkökulmasta on arvioinut seikkaperäisesti Koskinen 2018, s. 244–251. Toisaalta syrjintä voi olla oppimisanalytiikan käyttötapauksissa
kiellettyä jo perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen, hallintolain 6 §:n tasapuolisuusvaatimuksen, yhdenvertaisuuslain (1324/2014) sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) perusteellakin. Tällöin oppimisanalytiikan käyttö voi olla tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan a alakohdan kohtuullisuusvaatimuksen ohella myös lainmukaisuusvaatimuksen vastaista.
174 Ks. myös GDPR johdanto-osan 78 kohta.
175 Ks. EUT:n ratkaisu asia C‑201/14, Bara, EU:C:2015:638, kohta 33.
171

47
Edita Publishing Oy 2019

tojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, säännöistä, suojatoimista ja oikeuksista sekä siitä, miten
he voivat käyttää tällaista käsittelyä koskevia oikeuksiaan”.
Läpinäkyvyys pitää sisällään rekisteröidyn oikeuden saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Informointi on yksi henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä. Tietoa tulee antaa käsittelystä 176, rekisteröidyn oikeuksista 177 ja tietyissä tapauksissa tietoturvaloukkauksista 178. Läpinäkyvyys muodostaa siis
rekisterinpitäjälle informointivelvollisuuden. Tietosuoja-asetuksen 12(1) artiklan mukaan tiedot on
toimitettava muun ohella tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla
olevassa muodossa, selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Tiedot on toimitettava kirjallisesti tai muulla
tavoin, ja tapauksen mukaan sähköisessä muodossa. Rekisteröidyn pyynnöstä tiedot voidaan antaa
suullisesti edellyttäen, että rekisteröidyn henkilöllisyys on vahvistettu muulla tavoin. 179
Tietosuojailmoitusta 180 käytetään tyypillisesti rekisterinpitäjän informointivelvollisuuden täyttämiseen. Ilmoitukselle ei ole säädetty muotovaatimuksia, mutta sen on täytettävä edellä mainitut tietosuoja-asetuksen 12(1) artiklan vaatimukset. Jos tietosuojailmoituksen katsotaan parhaiten täyttävän
nämä vaatimukset, sitä voidaan käyttää informointivelvollisuuden toteuttamiseen. Tietosuojailmoituksen laatimisessa tulee kuitenkin välttää ennen kaikkea vaikeaa kieltä, liikainformaatiota ja tarvittavien tietojen sijoittamista useiden linkkien taakse. 181
Annettavien tietojen sisällöstä on vaatimukset tietosuoja-asetuksen 13–14 artiklassa. Asetuksen 13
artikla koskee tilanteita, joissa tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, ja 14 artikla tilanteita, joissa
tiedot saadaan muuta kautta. Annettavien tietojen osalta vaatimukset ovat pitkälti samat riippumatta siitä, kummalla tavalla tiedot on saatu. 182 Ottaen huomioon, että oppimisanalytiikassa hyödynnetään paljon opiskelijan itsensä antamaa tietoa (esimerkiksi tehtävävastaukset), muuta kautta saatuja
opiskelijan henkilötietoja (esimerkiksi arvosanat) sekä tietyssä mielessä rajatapauksia (esimerkiksi
sähköisen oppimisympäristön käyttöloki ja varsinaiset opiskelijan antamat tiedot), on suositeltavaa,
että tietosuojailmoituksessa käytetään pohjaa, joka täyttää tarvittaessa molempien artiklojen vaatimukset. Tällöin ilmoituksen käyttämisessä on kuitenkin otettava huomioon se, että informointivelvollisuuden määräajoissa 183 ja poikkeuksissa informointivelvollisuuteen 184 on eroja näiden kahden
henkilötietojen saamistavan välillä.

Vaatimuksista on säädetty ennen kaikkea tietosuoja-asetuksen 13–14 artiklassa.
Rekisteröidyn oikeuksista viestitään osana 13–14 artiklan mukaan toimitettavia tietoja. Ks. GDPR 13(2) artiklan b–d alakohta ja 14(2) artiklan c–e alakohta.
178 Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava rekisteröidylle tietosuoja-asetuksen 34 artiklan
mukaan silloin, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin henkilöiden
oikeuksille ja vapauksille.
179 Ks. näistä vaatimuksista tarkemmin WP260 rev.01, s. 6–13.
180 Tässä selvityksessä tietosuojailmoituksella tarkoitetaan kirjallista tai sähköistä muotoa, jossa tietosuojaasetuksen 13–14 artiklan mukaiset tiedot annetaan. Käsite ei kuitenkaan ole tietosuoja-asetuksessa käytetty,
mutta se on kuitenkin yleisesti käytetty. Muita mahdollisia nimityksiä ovat esimerkiksi tietosuojaseloste, tietosuojakäytännöt, privacy notice ja privacy policy.
181 Pääsääntö on, että tietosuojainformaatio, joka on yhden tai kahden painalluksen päässä aloitusnäkymästä,
täyttää helposti saatavan muodon vaatimuksen. Ks. WP260 rev.01, s. 8.
182 Ks. vertailutaulukko tietosuoja-asetuksen 13–14 artiklan vaatimusten välillä WP260 rev.01 s. 35–40 (annex),
ja suomeksi Tietosuojavaltuutetun toimisto, kohta Informointivelvoitteen edellyttämät tiedot.
183 Rekisteröidyltä saatujen henkilötietojen osalta vaaditut tiedot on toimitettava GDPR 13(1) ja (2) artiklan
mukaan silloin, kun tiedot saadaan. Muuten kuin rekisteröidyltä saatujen henkilötietojen osalta vaaditut tiedot
on toimitettava GDPR 14(3) artiklan nojalla pääsääntöisesti kohtuullisessa ajan kuluttua mutta viimeistään
kuukauden kuluessa henkilötietojen saamisesta ottaen huomioon tietojen käsittelyyn liittyvät olosuhteet. Kuitenkin jos henkilötietoja käytetään viestintään asianomaisen rekisteröidyn kanssa, tiedot on toimitettava
viimeistään silloin kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran, tai jos henkilötietoja on tarkoitus
luovuttaa toiselle vastaanottajalle, tiedot on toimitettava viimeistään silloin kun näitä tietoja luovutetaan
ensimmäisen kerran.
176
177

48
Edita Publishing Oy 2019

Oppimisanalytiikan tietojen keruu tapahtuu pitkälti automaattisessa muodossa internetyhteyden tai
muun verkkoyhteyden kautta. Tällöin helpoiten ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa
tarkoittaa yleensä informaation tarjoamista niissä digitaalisissa palveluissa, joissa opiskelijan tietoja
kerätään suoraan opiskelijalta itseltään. Jos tietoja kerätään muualta kuin opiskelijalta itseltään,
esimerkiksi ylioppilastutkintorekisteristä, on tästäkin informoitava opiskelijoita. Koska informointia
ei tarvitse toteuttaa uudestaan, jos ja siltä osin kuin rekisteröity on jo saanut tiedot 185, riittää lähtökohtaisesti informointi kerran esimerkiksi opintojen alkaessa. Näihin tietoihin tulee päästä myös
myöhemmin, ja siten esimerkiksi opiskelijan analytiikkatyökalujen hallintaan suunnitellun student
dashboard -näkymän osana privacy dashboard -näkymä on yksi käyttökelpoinen ja myös suositeltava keino informointivelvoitteen, mahdollisten suostumusten sekä muiden opiskelijan tietosuojaan
perustuvien oikeuksien, kuten omiin tietoihin tutustumisoikeuden, käyttämiseksi ja hallinnoimiseksi.
Mikäli käsittely sisältää profilointia tai automaattista päätöksentekoa, voivat läpinäkyvyysvaatimukset edellyttää erikseen käsittely- ja päättelylogiikan avaamista. Mikäli käyttötarkoitus myöhemmin
muuttuu, rekisteröityä on informoitava uudesta, muuttuneesta käyttötarkoituksesta ennen uuteen
käyttötarkoitukseen tapahtuvaa käsittelyä. 186
4.5

KÄYTTÖTARKOITUSSIDONNAISUUSVAATIMUS

4.5.1 Käyttötarkoituksen määrittely
Tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan b alakohdan mukaan henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa
yhteensopimattomalla tavalla. Tästä niin kutsutusta käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimuksesta
seuraa, että tietojen käyttötarkoitus tulee määritellä ennen käsittelyä. Toisaalta myöhemmässä vaiheessa tapahtuva käsittely on kielletty, jos se ei ole yhteensopivaa aiemman tarkoituksen kanssa.
Tarkoituksen tulee olla ennalta määritelty 187. Määrittely on keskeinen osa myös rekisterinpitäjän
osoitusvelvollisuutta – käsittelyn tarkoitukset tulee olla tiedossa, jotta niiden lainmukaisuutta voidaan arvioida. Määrittelyn on oltava tarkkaa, jotta sen perusteella pystytään arvioimaan, millaista
käsittelyä on tarkoitus tehdä tai mitä toisaalta ei aiota tehdä. Näiden tarkoitusten läpinäkyvä viestiminen rekisteröidylle on luonnollisesti tärkeää, jotta myös tämä saa asianmukaisen käsityksen henkilötietojensa käsittelystä. 188
Tarkoituksen tulee olla nimenomainen 189. Nimenomaisuudesta seuraa, että käyttötarkoituksilla tulee
olla ymmärrettävä muoto, ja ne tulee kyetä esittämään sellaisessa muodossa sekä rekisterinpitäjän
palveluksessa oleville että rekisteröidyille. Nimenomaisuudella pyritään ehkäisemään sitä, että käyttötarkoitukset peitetään epämääräisten ja epäselvien kuvausten taakse. Vaatimus tukee jälleen läpinäkyvyyttä, joka edellyttää selkeää viestintää rekisteröidyn suuntaan. 190
Tarkoituksen tulee olla myös laillinen 191. Käyttötarkoituksen tulee siis olla sellainen, että käsittelyllä
on olemassa oikeusperuste. Siten yliopistolain mukaisiin yliopiston tehtäviin liittyvät käyttötarkoiSilloin, kun tiedot on saatu rekisteröidyltä, informointivelvoitteesta voidaan poiketa, jos ja siltä osin kuin
rekisteröity on jo saanut tiedot (GDPR 13 artiklan 4 kohta) ja tietyissä erityistilanteissa, joihin lukeutuu muun
muassa valtion turvallisuus (tietosuojalaki 33.1 §). Jos tiedot on saatu muuten kuin rekisteröidyltä, poikkeamismahdollisuudet ovat laajemmat sisältäen kuitenkin myös ne poikkeusmahdollisuudet, jotka ovat käytettävissä,
kun tiedot on saatu rekisteröidyltä (ks. GDPR 14 artiklan 5 kohta ja tietosuojalain 33 §). Ks. myös WP260 rev.01,
s. 27–33 ja HE 9/2018 vp, s. 118.
185 Ks. GDPR 13(4) artikla ja 14(5) artiklan a alakohta.
186 Ks. GDPR 13(3) ja 14(4) artikla.
187 Suomenkielisessä asetustekstissä käytetään sanamuotoa ”tietty” ja englanninkielisessä ”specified”.
188 Ks. vanhan henkilötietodirektiivin ajalta WP203, s. 15–16.
189 Englanniksi ”explicit”.
190 Ks. WP203, s. 17–19.
191 Englanniksi ”legitimate”.
184
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tukset ovat lähtökohtaisesti laillisia ja hyväksyttäviä käyttötarkoituksia. Toisaalta myös muu lainsäädäntö tulee ottaa huomioon, eikä käyttötarkoitus luonnollisestikaan saa olla voimassaolevan lain
vastainen. Lain mukaan kielletty tarkoitus on myös käyttötarkoitussidonnaisuuden vastainen, vaikka
tietoja vain kerättäisiin, eikä lopulta käytettäisi lainvastaisen tuon tarkoituksen mukaisesti. 192 Tietyissä tilanteissa, kuten valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 23 §:ssä 193 korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) osalta, laillisista käyttötarkoituksista on säädetty
suoraan laissa.
Käsittelyn tarkoitukset ovat asiallisesti näissä rajoissa melko vapaasti määriteltävissä, kunhan tarkoitus on perusteltavissa myös asiallisella yhteydellä rekisterinpitäjän toimintaan. Tämä vaatimus perustuu myös käsittelyn asianmukaisuuden vaatimukseen. Käyttötarkoitukset – kun ne liittyvät yliopiston tehtävien hoitamiseen – ovat lähtökohtaisesti hyväksyttäviä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi opetuksen antaminen, opiskelijan ohjaus sekä toiminnan kehittäminen. Käyttötarkoitussidonnaisuudesta kuitenkin seuraa, ettei oppimisanalytiikan käyttötarkoituksia saa määritellä epäselvästi
tai epämääräisesti. Ne tulee määritellä riittävän tarkasti, jotta käyttötarkoituksen perusteella opiskelija ja tietoja käsittelevä henkilökuntaan kuuluva saa aidosti käsityksen tietojen käsittelyn syystä ja
tarpeesta, ja siitä mihin tietoja saa käyttää. Kun käyttötarkoituksen määrittelyyn liittyvät muotovaatimukset (tietty ja nimenomainen) on täytetty, ovat käytännössä vain lainvastaiset käyttötarkoitukset
kiellettyä. Tällainen käyttötarkoitus voi olla lainvastainen joko tietosuoja-asetuksen (esimerkiksi
tietojen luovuttaminen ei-hyväksyttäviin tarkoituksiin) tai muun lainsäädännön (esimerkiksi syrjivä
kohtelu) vastainen. Jos tiedot, joita aiotaan käyttää, on kuitenkin aiemmin kerätty muuhun tarkoitukseen, on käsittelyn oltava myös yhteensopivaa aiemman käsittelyn kanssa. Käyttötarkoituksella
on oltava asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Siten rekisterinpitäjä ei voi määritellä käyttötarkoitusta täysin vapaasti.
4.5.2 Käsittely ei saa olla yhteensopimatonta aiemman käsittelyn kanssa
Henkilötietoja ei saa käsitellä myöhemmin niiden käsittelyyn alun perin määriteltyjen tarkoitusten
kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Yhteensopimattomuus ei kuitenkaan välttämättä tarkoita samaa kuin ei-yhteensopiva, vaan käsitteiden yhteensopiva ja yhteensopimaton välillä voi olla myös
joustavan tulkinnan mahdollistava alue, jossa käsittely ei ole selkeästi yhteensopivaa muttei myöskään yhteensopimatonta – jolloin käsittely voi olla sallittua. 194
Selvää kuitenkin on, että jos käsittely on yhteensopivaa, se ei voi olla samanaikaisesti yhteensopimatonta. Tietosuoja-asetuksen 6(4) artiklassa on mainittu asioita, jotka on otettava huomioon, kun
arvioidaan käyttötarkoituksen yhteensopivuutta. Mainitun artiklan mukaan arviossa on otettava
huomioon muun muassa
•

henkilötietojen keruun tarkoitusten ja aiotun myöhemmän käsittelyn tarkoitusten väliset yhteydet;

•

henkilötietojen keruun asiayhteys erityisesti rekisteröityjen ja rekisterinpitäjän välisen
suhteen osalta;

Ks. WP203, s. 19–20.
Mainitussa säännöksessä säädetään, että korkeakoulujen opiskeluoikeus-, ilmoittautumis-, tutkinto- ja opintosuoritustietojen keskitettyä säilytystä ja käyttöä varten on valtakunnallinen tietovaranto, johon kootaan
korkeakoulujen opiskelijatietoja sisältävien rekisterien tietosisältöä ja jonka kautta tämä sisältö tarjotaan tietoturvallisesti teknisellä käyttöyhteydellä opiskelijavalintarekisterin ja korkeakoulujen yhteisten opiskelijavalintapalveluiden käyttöön. Korkeakoulu voi käyttää tietovarantoa myös muussa yliopistolain 2 §:ssä tai ammattikorkeakoululain 4 §:ssä säädettyjen tehtäviensä hoitamisessa ja luovuttaessaan tietoa viranomaisille ja muille
korkeakouluille.
194 Ks. WP203, s. 21.
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•

henkilötietojen luonne, erityisesti se, käsitelläänkö erityisiä henkilötietojen ryhmiä 9
artiklan mukaisesti tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja 10 artiklan mukaisesti;

•

aiotun myöhemmän käsittelyn mahdolliset seuraukset rekisteröidyille;

•

asianmukaisten suojatoimien, kuten salaamisen tai pseudonymisoinnin, olemassaolo.

Tietosuoja-asetuksen 6(4) artiklan mukaan edellä mainittua arviota ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön, joka muodostaa demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömän ja oikeasuhteisen toimenpiteen tietosuoja-asetuksen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden turvaamiseksi. Tästä
säännöksestä on pääteltävissä, että suostumukseen tai asianmukaiseen lainsäädäntöön perustuva
uusi käyttötarkoitus on sallittu. Suostumuksen käyttö oikeusperusteena yliopistoissa niiden lakisääteisten tehtävien hoidossa ei ole mahdollinen. Koska tässä yhteydessä suostumus annetaan uutta
käyttötarkoitusta varten, edellyttää se lähtökohtaisesti uutta, erillistä suostumustakin tätä uutta käyttötarkoitusta varten, jotta suostumuksen osalta yksilöimis- ja tietoisuusvaatimus täyttyvät. On otettava huomioon myös se, että rekisteröityä on joka tapauksessa läpinäkyvyysvaatimuksen ja tietosuoja-asetuksen 13(3) ja 14(4) artiklan nojalla informoitava tästä jatkokäsittelystä, ellei tästä ole
rekisteröidylle kerrottu jo aiemmin.
Oppimisanalytiikan käyttötilanteissa käyttötarkoitukset liikkuvat vahvasti akselilla opetus – opiskelijan ohjaus – toiminnan kehittäminen – tiedolla johtaminen. Opetus ja opiskelijan ohjaus ovat lähtökohtaisesti kiinteässä yhteydessä toisiinsa: molemmat tähtäävät siihen, että opiskelija oppii, etenee
opinnoissaan ja lopulta valmistuu. Näiden käyttötarkoitusten piirissä yhteensopivuusongelmia syntynee verraten harvoin. On kuitenkin huomioitava, että mikäli jokin suunnittelutyökalu, kuten sähköinen kalenteri, on korostetusti ja perusteltujen odotusten mukaisesti opiskelijan henkilökohtaisessa käytössä, voi sen käyttö esimerkiksi opiskelijan ohjauksessa ja tuen tarpeen profiloinnissa olla
kiellettyä käyttötarkoitusten yhteensopimattomuuden sekä käsittelyn kohtuullisuusvaatimuksen
perusteella. Toisaalta yksinomaan opiskelijan käytössä olevan dashboard-näkymän kautta tietojen
yhdistely on helpommin hyväksyttävissä oleva käyttötarkoitus, mikä voi lisäksi tukea läpinäkyvyystavoitetta ja opiskelijan oikeutta saada pääsy omiin tietoihinsa.
Toiminnan kehittäminen ja tiedolla johtamisen tilanteet ovat lähtökohtaisesti kauempana oppimisanalytiikan opetukseen ja opiskelijan ohjaukseen liittyvistä käyttötarkoituksista. Näiden käyttötarkoitusten yhteydessä tulee yhteensopivuusasiaa arvioida perusteellisemmin. Tällöin voidaan yhteensopivuuskysymyksissä joutua arvioimaan muun muassa sitä, että jos tiedot on kerätty aiemmin
lakisääteisen velvoitteen perusteella, kuten opetuksen yhteydessä, uusi esimerkiksi oikeutettuun
etuun perustuva käsittely ei ole yhteensopivuusvaatimuksen vuoksi kelvollinen käsittelyperusteena
tällaisissa tilanteissa. Esimerkiksi opetuksen kehittämiseen liittyvä toiminta voi olla uutena käyttötarkoituksena perusteltua yhden opettajan kehittäessä omaa opintojaksoaan, mutta yliopistotason
kehitystyössä käyttötarkoitukset eivät enää ole opetuksen kanssa yhteensopivia. Tilastoina tällaisia
tietoja on kuitenkin yleensä mahdollista käsitellä, koska tilastokäyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa. Käyttötarkoituksen kiinteä yhteys korostuu erityisesti
silloin, kun käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tai salassa pidettäviä tietoja.
Tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan b alakohdassa todetaan erikseen, että myöhempää käsittelyä
yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia
tai tilastollisia tarkoituksia varten ei katsota 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteensopimattomaksi
alkuperäisten tarkoitusten kanssa. Tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdassa säädetään sekä henkilötietojen käytöstä mainittuihin tarkoituksiin että erityisistä suojatoimista, joita rekisterinpitäjän on
toteutettava. Tietosuojalain 31–32 §:ssä on säädetty tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 2–3 kohdan
mukaisen kansallisen liikkumavaran nojalla rekisteröidyn oikeuksiin muutamia poikkeuksia, kun on
kyse näistä tarkoituksista. Tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 4 kohdan nojalla poikkeuksia sovelletaan
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ainoastaan kyseisissä kohdissa mainituissa tarkoituksissa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn,
jos käsittelyä tehdään samalla myös muihin tarkoituksiin.
Tietosuoja-asetuksen 89(1) artiklassa mainitaan pseudonymisointi esimerkkinä käytössä olevista
suojatoimista. Pseudonymisointi ei kuitenkaan poista tietojen henkilötietoluonnetta, vaan käsittelyyn sovelletaan edelleen tietosuoja-asetusta. Jos yleisen edun mukaiset arkistointitarkoitukset,
tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen tarkoitukset taikka tilastolliset tarkoitukset voidaan saavuttaa käsittelemällä myöhemmin tietoja ilman rekisteröityyn yhdistettäviä tunnistetietoja, on yksilöintitiedot poistettava. Tällöin kyse niin sanotuista anonyymeista tiedoista, joihin ei enää sovelleta
tietosuoja-asetusta. 195 Mikäli tietoja ei anonymisoida, tulee niiden käsittelyssä edelleen noudattaa
muun muassa tietosuoja-asetuksen 5 artiklan periaatteita sekä 6 artiklan lainmukaisen käsittelyn
edellytyksiä. Käsittelyä suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava myös se, että henkilötietojen anonymisointi on itsessään henkilötietojen käsittelytoimenpide, jonka tarkoituksen tulee olla yhteensopiva aiemman käyttötarkoituksen kanssa. Siten anonymisointia ei voida tehdä tietojen luovuttamisen
tai siirtämisen jälkeen, vaan se tulee tehdä ennen tällaisia käsittelytoimia.
Tieteelliset tutkimustarkoitukset ovat tietosuoja-asetuksessa mainittuja erityisiä käsittelytarkoituksia.
Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 159 kohdassa todetaan, että tieteellisen tutkimustarkoituksen
käsitettä on tulkittava laajasti, ja se voi pitää sisällään muun muassa perustutkimusta, soveltavaa
tutkimusta ja yksityisin varoin rahoitettua tutkimusta. 196 Historialliset tutkimustarkoitukset pitävät
tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 160 kohdan mukaan sisällään historiantutkimuksen ja sukututkimustarkoituksiin tehdyn tutkimuksen. Tässä yhteydessä painotetaan, että on otettava huomioon,
ettei asetusta sovelleta kuolleisiin henkilöihin. 197
Tietosuojalaki mahdollistaa poikkeamisen eräistä rekisteröidylle kuuluvista oikeuksista silloin, kun
kyse on näistä erityisistä käsittelyn tarkoituksista. Tietosuojalain poikkeuksien soveltaminen tieteellisessä tutkimuksessa kuitenkin edellyttää sen 31.1 §:n mukaan, että käsittely perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan, tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä, ja että henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät
paljastu ulkopuolisille. Tutkimusta voidaan tehdä muullakin perusteella, kuten suostumusperusteisesti. Joka tapauksessa luovutettaessa yliopiston hallussa olevia tietoja tutkimustarkoituksiin, on
otettava huomioon myös julkisuuslain säännökset. Esimerkiksi julkisuuslain 27 §:ssä säädetään arkistoon siirretyn ja 28 §:ssä muun salassa pidettävän asiakirjan antamisesta tieteellisen tutkimuksen
käyttöön. 198 Muita kuin salassa pidettäviä henkilötietoja käsiteltäessä riittää tietosuoja-asetuksen tai
tietosuojalain mukainen oikeus tallettaa ja käsitellä kyseisiä henkilötietoja (julkisuuslaki 16.3 §). Jos
oppimisanalytiikan tietojen perusteella suunnitellaan tehtävän esimerkiksi tieteellistä tutkimusta,
tulee tällainen tutkimuskäyttö arvioida erillään oppimisanalytiikan varsinaisesta käytöstä ja kehittämisestä.
Tilastotarkoitukset on määritelty tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 162 kohdassa siten, että tilastollisilla tarkoituksilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen keräämis- ja käsittelytoimenpidettä,
joka on tarpeen tilastotutkimuksia varten tai tilastollisten tulosten tuottamiseksi. Samassa yhteydessä huomautetaan lisäksi, että tilastollinen tarkoitus pitää sisällään sen, että tilastollisiin tarkoituksiin
tehtävän käsittelyn tuloksena ei ole henkilötietoja vaan yhdistelmätietoja, ja että tätä tulosta tai
Ks. edellä kappale 2.2.1.
Ks. myös henkilötietolain ajalta Voutilainen 2016, s. 76–77.
197 Kuolleiden henkilöiden tietojen käsittely ei kuitenkaan ole täysin vapaata. Esimerkiksi perustuslakivaliokunta
on todennut, ettei vainajaa koskeva sääntely ole täysin merkityksetöntä tämän yksityisyyden suojaan liittyvien
oikeuksien kannalta, ks. PeVL 31/2017 vp, s. 6.
198 Ks. esim. ratkaisu KHO 2013:181, jossa lääkeyhtiölle ei myönnetty tutkimuslupaa Kansaneläkelaitoksen reseptitiedostoon, sillä KHO:n mukaan ”[r]iittävällä varmuudella ei ollut pääteltävissä, että tutkimuksen päätavoitteet olisivat olleet tieteelliset”.
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näitä tietoja ei hyödynnetä luonnollista henkilöä koskevissa toimenpiteissä tai päätöksissä. Viimeksi
mainitusta edellytyksestä johtuu, että tilastotarkoituksen nojalla tietoja voidaan kerätä lähinnä
suunnittelua ja yleistä toiminnan johtamista varten sekä opiskelijalle itselleen oman osaamisensa
seurantaa ja vertailua varten. Tilastotarkoituksen perusteella kerättyjä tietoja ei ole mahdollista antaa oppimisanalytiikan käyttöön, jos käyttötarkoitus oppimisanalytiikan puolella on esimerkiksi
opiskelijan arviointi tai ohjaustoimenpiteiden kohdentaminen tietyille henkilöille. Tilastoja voidaan
käyttää kuitenkin yleisen tason suunnittelussa ja johtamisessa.
Käyttötarkoitussidonnaisuusvaatimuksesta johtuu, että käsittely on suunniteltava huolella alusta
alkaen, jotta käyttötarkoitukset voidaan määritellä asetuksen vaatimusten mukaisesti jo ennen käsittelyn aloittamista. Tietosuoja-asetus ei aseta käsittelyn tarkoitusten määrittelylle sellaista vaatimusta, että ne tulisi määritellä suppeasti, mutta määrittelyssä on otettava huomioon asiallinen perusteltavuus rekisterinpitäjän toimintaan, esimerkiksi lakisääteisiin tehtäviin.
Vaikka käsittelylle löytyisi tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan mukainen laillinen käsittelyperuste,
poikkeava ja yhteensopimaton käyttötarkoitus voi estää tietojen käytön. Yhteensopimattomuus
käyttötarkoituksen kanssa paitsi tekee käsittelystä jo suoraan tietosuoja-asetuksen vastaista, se
myös luo rekisteröidylle oikeuden tietojen poistamiseen (GDPR 17 artikla, ”oikeus tulla unohdetuksi”) lainvastaisen käsittelyn perusteella 199 sekä oikeuden käsittelyn rajoittamiseen (GDPR 18 artikla)
samalla perusteella. 200
4.6

TIETOJEN MINIMOINTIA KOSKEVA VAATIMUS

Tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan c alakohdan mukaan henkilötietojen on oltava asianmukaisia 201
sekä olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten
niitä käsitellään. Tässä on kyse tietojen minimoinnin vaatimuksesta, jolla tarkoitetaan käytännössä
tarpeellisuusvaatimuksen toteuttamista kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Tietosuojaasetuksen johdanto-osan 39 kohdassa asetetaan vaatimuksiksi tietojen minimoinnin näkökulmasta
se, että henkilötietojen säilytysajan tulisi olla mahdollisimman lyhyt sekä se, että henkilötietoja olisi
käsiteltävä vain, jos käsittelyn tarkoitusta ei voida kohtuullisesti toteuttaa muilla keinoin. Johdantoosassa edellytetään myös sitä, että rekisterinpitäjä asettaa määräajat henkilötietojen poistoa 202 tai
niiden säilyttämisen tarpeellisuuden määräaikaistarkastelua varten, jotta voidaan varmistaa, ettei
henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Tietosuoja-asetuksen 25 artiklan 2 kohdan mukaan rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla
varmistetaan, että oletusarvoisesti käsitellään vain käsittelyn kunkin erityisen tarkoituksen kannalta
tarpeellisia henkilötietoja. Tämä velvollisuus koskee kerättyjen henkilötietojen määriä, käsittelyn
laajuutta, säilytysaikaa ja saatavilla oloa. Näiden toimenpiteiden avulla on varmistettava etenkin se,
että henkilötietoja ei oletusarvoisesti saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville ilman
luonnollisen henkilön myötävaikutusta.
Tietojen minimointi tarkoittaa siis sitä, ettei tarpeettomia tietoja tule säilyttää. Tämä säännös on
lähellä myös tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan e alakohdan henkilötietojen säilytyksen rajoittamista
Oikeutta ei kuitenkaan GDPR 17(3) artiklan b alakohdan nojalla sovelleta muun muassa silloin, jos käsittely
on tarpeen rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan,
käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Myös tietosuojalain
31–32 §:stä voi johtua poikkeuksia tämän oikeuden käyttömahdollisuuksiin.
200 Tätäkin oikeutta on tietyissä tapauksissa rajoitettu tietosuojalain 31–32 §:ssä.
201 Englanniksi ”adequate”.
202 Henkilötietojen säilytysaika tai jos sei ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit on GDPR 13(2)(a) ja
14(2)(a) artiklan mukaan ilmoitettava rekisteröidylle, silloin kun tiedot ovat tarpeen rekisteröidyn kannalta
asianmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn takaamiseksi. Kyse on niin sanottuun tietosuojailmoitukseen kuuluvasta asiasta.
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koskevaa vaatimusta. Myös rekisteröidyn oikeus tietojen poistamiseen 203 tulee mahdolliseksi silloin,
kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin. Sama koskee oikeutta käsittelyn rajoittamiseen. 204
Tietojen minimointivaatimuksesta, yhdessä säilytyksen rajoittamisen vaatimuksen kanssa, seuraa se,
että rekisterinpitäjän tulee määritellä tietojen poistamisen määräajat. Sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteen (GDPR 25 artikla) nojalla muun muassa tietojen minimointi vaatimus
tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa sekä edelleen oppimisanalytiikan ollessa käytössä.
Esimerkiksi pysyvää säilyttämistä ei voida katsoa henkilötietojen suojan mukaiseksi, ellei siihen ole
tietojärjestelmien luonteeseen tai tarkoitukseen liittyviä perusteita. 205
Lainsäädännöstä saattaa kuitenkin johtua rajoituksia, jotka rajoittavat rekisterinpitäjän, tässä tapauksessa yliopiston, harkintavaltaa. Esimerkiksi yliopistolain 44.1 §:n mukaan kirjalliset ja muulla
tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten
julkistamisesta. Opintosuoritusten osalta ei kuitenkaan ole säädetty enimmäisaikaa, vaan tämä aika
ilmenee yliopistojen arkistonmuodostussuunnitelmista. Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 27 §:n mukaan korkeakoulujen saman lain 25.1 §:n mukaan tallentamat tiedot
säilytetään tietovarannossa pysyvästi.
Oppimisanalytiikan käyttöön ei saa kerätä tarpeetonta tietoa, vaan tiedoille on oltava asiallinen
peruste suhteessa käyttötarkoitukseen ja rekisterinpitäjän toimintaan. Myöskään pelkkä oppimisanalytiikan käyttäjän mielenkiinto ei ole riittävä peruste kerätä henkilötietoja, vaan tietojen keräämiseen
tulee olla käyttötarkoitukseen nähden perusteltavissa oleva syy. Oppimisanalytiikan käyttöönotossa
on syytä huolehtia siitä, että opiskelijoiden henkilötietojen poistamisen määräajat on suunniteltu
ennalta. Erityisesti, jos tietoja säilytetään vielä opiskelijan opintojen päättymisen jälkeen, säilyttämiseen tulee olla olemassa asialliset perusteet.
4.7

TÄSMÄLLISYYSVAATIMUS

Tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan d alakohdan mukaan henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai
oikaistaan viipymättä. Tässä on kyse täsmällisyyden vaatimuksesta. Vaatimus asettaa rekisterinpitäjälle velvollisuuden huolehtia tietojen oikeellisuudesta ja toisaalta ajantasaisuudesta.
Vaatimus tietojen täsmällisyydestä koskee myös oppimisanalytiikkaa. Ennen kaikkea täsmällisyysvaatimus edellyttää, että oppimisanalytiikan käyttämät tiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia, jos
niillä on vaikutus opiskelijan opintojen suorittamiseen. Tästä vaatimuksesta johtuu, että oppimisanalytiikan käytössä tulee huolehtia siitä, että käytetään esimerkiksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman viimeisintä versiota, ellei aiempien versioiden käyttöön ole erityistä syytä, kuten opintojen
aiempien suunnitelmien toteutumisen seuraaminen.
Vaatimus koskee myös oppimisanalytiikan tuottamaa henkilötietoa. Täsmällisyysvaatimuksesta aiheutuu siten laadullisia vaatimuksia oppimisanalytiikkaohjelmistoille. Oppimisanalytiikan tulee tuottaa täsmällistä tietoa opiskelijasta, mikä edellyttää oppimisanalytiikan tuottamien ennusteiden toteutumisen seurantaa ja kehittämistä – käytännössä tämä tarkoittaa oppimisanalytiikan laadunvarmistusta.
GDPR 17 artikla, ”oikeus tulla unohdetuksi”.
Ks. GDPR 18 artikla. GDPR 4(3) artiklan mukaan käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä. Ks. käsittelyn rajoittamisesta tarkemmin GDPR johdanto-osan 67 kohta ja Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 235–238. On kuitenkin huomattava, että käsittelyn rajoittamisessa (”restriction of processing”) ei ole kyse samasta asiasta kuin
GDPR 5(1) artiklan e alakohdan säilytyksen rajoittamista (”storage limitation”) koskevassa periaatteessa.
205 Ks. PeVL 31/2017 vp, s. 5–6.
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Hallintolain 31.1 §:n selvittämisvelvollisuus edellyttää hallintoasian käsittelyssä sitä, että viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Hallintolain esitöiden mukaan asianmukaisuusvaatimus
korostaa myös huolellisuutta selvityksen hankkimisessa. 206
Täsmällisyysvaatimuksen toteuttamiseen liittyy myös rekisteröidyn oikeus tietojen oikaisemiseen
tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti. Mainitun artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja
virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on
oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Näin
ollen opiskelija voi oppimisanalytiikan käyttötapauksissa vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisua. 207 Opiskelija voi tarvittaessa toimittaa myös lisäselvitystä, mikäli tämä katsoo,
että oppimisanalytiikan tuottama tai käyttämä tieto on puutteellista. Hallintoasian käsittelyssä asianosaisen kuuleminen voi olla yliopiston velvollisuus, jolloin opiskelija voi myös kuulemismenettelyssä toimittaa lisäselvityksen. Rekisteröidyllä on oikeus tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaan
siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden. Tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaan käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä. 208 Jos rekisteröity esittää vaatimuksen käsittelyn rajoittamisesta kiistäessään tietojen paikkansapitävyyden, saa tietoja käsitellä ainoastaan tietosuoja-asetuksen 18(2) artiklassa mainitulla
tavalla 209 siihen saakka, että tietojen paikkansapitävyys on varmistettu tai ne on oikaistu joko rekisteröidyn pyynnön (GDPR 16 artikla) tai henkilötiedoille asetetun täsmällisyysvaatimuksen (GDPR 5
artiklan 1 kohdan d alakohta) nojalla. Rekisterinpitäjällä saattaa myös olla velvollisuus ilmoittaa
näiden oikeuksien käytöstä jokaiselle taholle, jolle tietoja on siirretty. 210
4.8

SÄILYTYKSEN RAJOITTAMISEN VAATIMUS

Tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan e alakohdan mukaan henkilötietoja on säilytettävä muodossa,
josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Tässä on kyse säilytyksen rajoittamisen vaatimuksesta. Samassa alakohdassa edelleen säädetään, että henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä aikoja, jos henkilötietoHE 72/2002 vp, s. 86.
Ks. käsitteistä epätarkka ja virheellinen Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 218–219. Epätarkan
tai virheellisen henkilötiedon määrittelyssä on kuitenkin otettava huomioon se tarkoitus, mikä henkilötiedon
käsittelyllä on. Esimerkiksi opiskelijan tehtävä- tai tenttivastaus on henkilötieto, jonka tarkoituksena on olla
opiskelijan osaamistasosta annettu näyte. Siten opiskelijan tekemä palautus, jossa on annettu tehtävään väärä
vastaus, ei luonnollisestikaan ole henkilötietona virheellinen ja siten ei myöskään sellainen, joka olisi oikeus
jälkikäteen korjata. Ks. EUT asia C-434/16, Nowak, EU:C:2017:994, kohdat 52–53.
208 Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 67 kohdassa mainitaan käsittelyn rajoittamistoimenpiteistä esimerkkeinä ”valittujen tietojen siirtäminen toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estäminen valittuihin
henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikainen poistaminen verkkosivustolta”. Samassa kohdassa edellytetään, että ”[a]utomaattisissa rekistereissä käsittelyn rajoittaminen lähtökohtaisesti varmistettava teknisin keinoin niin, että henkilötiedot eivät enää myöhemmin joudu käsittelytoimien kohteeksi eikä niitä enää voi
muuttaa. Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen olisi ilmaistava järjestelmässä selvästi”.
209 GDPR 18(2) artiklan mukaan jos käsittelyä on rajoitettu GDPR 18(1) artiklan nojalla, näitä henkilötietoja saa,
säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien
suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.
210 Tietosuoja-asetuksen 19 artiklan mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava kaikenlaisista tietosuojaasetuksen 16 artiklan, 17 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan mukaisesti tehdyistä henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.
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ja käsitellään ainoastaan yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia taikka tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellyttäen, että tässä asetuksessa vaaditut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on
pantu täytäntöön rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.
Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne on poistettava. Toisaalta, vaikka tietoja sinänsä tarvitaan, mutta rekisteröidyn tunnistaminen ei enää ole tarpeellista käsittelyn tarkoituksen kannalta, tunnistettavuus on poistettava eli tiedot on anonymisoitava. On otettava huomioon myös se, että vain asetuksen noudattaminen – esimerkiksi se, että rekisteröidylle mahdollistetaan oikeus tutustua omiin tietoihinsa – ei ole peruste säilyttää tunnistetietoja. 211 Mikäli oppimisanalytiikan käyttö edellyttää datan keräämistä korrelaatioiden löytämiseksi ja erilaisten päätelmien tai ennusteiden tekemiseksi,
tällainen pohjadata tulee muuttaa anonyymiin muotoon, kun rekisteröityjen tunnistaminen käsittelyn tarkoituksiin ei ole enää tarpeellista. Mikäli henkilötietoja on tarve käyttää yleisen edun mukaisia
arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia taikka tilastollisia tarkoituksia varten sen jälkeen, kun käsittely alkuperäisiin tarkoituksiin ei enää edellytä rekisteröidyn tunnistamista, edellyttää se tietosuoja-asetuksessa vaadittujen rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia
turvaavien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamista.
4.9

EHEYDEN JA LUOTTAMUKSELLISUUDEN VAATIMUS

Tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan f alakohdan mukaan henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla
varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta
ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta, käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia. Sääntely koskee eheyden ja
luottamuksellisuuden vaatimusten toteuttamista.
Käsittelyn turvallisuuden perusteista on säädetty myös tietosuoja-asetuksen 24, 25 ja 32 artiklassa.
Kaikissa mainituissa säännöksissä edellytetään asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tekemistä käsittelyn riskit huomioiden. Se, mitä suuremman riskin käsittelytoimen
riskiarvio osoittaa, sitä pidemmälle meneviä vaatimuksia asianmukaisille teknisille ja organisatorisille
toimenpiteille tulee asettaa. 212 Tietoturvallisuuden tasoa on lisäksi arvioitava jatkuvasti, kun oppimisanalytiikka on käytössä. Mikäli tietoturvaloukkaus tapahtuu, on siitä pääsäännön mukaan ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle ja korkean riskin tilanteissa myös rekisteröidylle. 213
Teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamisesta on säädetty tarkemmin julkisen hallinnon tiedonhallintalaissa, joka koskee yliopistoissa tapahtuvaa tiedonhallintaa, mukaan lukien
henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuoja-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan, jos tarkoitukset, joihin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja, eivät edellytä tai eivät enää edellytä, että rekisterinpitäjä tunnistaa rekisteröidyn, rekisterinpitäjällä ei
ole velvollisuutta säilyttää, hankkia tai käsitellä lisätietoja rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä olisi
tarpeen vain tämän asetuksen noudattamiseksi. Rekisteröidyllä on kuitenkin tietosuoja-asetuksen 11 artiklan 2
kohdan nojalla tilanteessa, jossa rekisterinpitäjä ei voi tunnistaa rekisteröityä, oikeus toimittaa lisätietoja, joiden
avulla rekisteröity voidaan tunnistaa ja hän voi käyttää oikeuttaan. Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 57
kohdan mukaan rekisterinpitäjä ei myöskään saa kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia lisätietoja.
212 Ks. riskiperusteisesta lähestymistavasta tietosuoja-asetuksessa esim. Korpisaari – Pitkänen – WarmaLehtinen 2018, s. 308–310.
213 Ks. tietosuoja-asetuksen 33–34 artikla.
211
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5
5.1

PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
MÄÄRITELMIÄ

5.1.1 Profilointi
Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaan profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa
henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen
henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia – erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä,
jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen,
sijaintiin tai liikkeisiin.
Profiloinnin määritelmässä korostuu kolme elementtiä: automaattinen käsittely, henkilötiedot ja
luonnollisen henkilön tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi. Ensinnäkin automaattinen käsittely profiloinnissa tarkoittaa sitä, että käsittely on keskeisellä tavalla automaattista. Profiloinnista voi siten olla kyse myös silloin, kun käsittelyyn osallistuu sen jossakin vaiheessa ihminen.
Täydellistä automaattisuutta käsittelyltä ei edellytetä, jotta se voidaan katsoa profiloinniksi, vaan
automaattisuuden tulee olla käsittelyssä merkityksellisessä roolissa. 214 Toiseksi, jotta kyse olisi tietosuoja-asetuksen mukaan profiloinnista, tulee siinä käyttää henkilötietoja. Täysin anonyymista datasta 215 tehtyyn profiiliin ei sovelleta yleistä tietosuoja-asetusta profilointia koskevien tai muidenkaan
säännösten osalta – joskin profiloinnin tekeminen anonyymista datasta on hankalaa tai mahdotonta. Kolmas edellytys, henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi, tarkoittaa, että profiloinnilla tuotettavan tiedon tulisi kertoa jotain uutta kohdehenkilöstä – kuten kyvystä suoriutua tietyistä tehtävistä – tai ennustaa tämän käyttäytymistä. Opinnoista suoriutuminen rinnastuu profiloinnin määritelmässä mainittuun työsuoritukseen. Kuitenkaan pelkkää luokittelua tunnettujen ominaisuuksien
mukaan ei pidetä profilointina WP29-tietosuojatyöryhmän antamien suuntaviivojen mukaan. 216
Ensimmäinen ja kolmas edellytys ovat vielä siten liitoksissa toisiinsa, että nimenomaisesti henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin tulee tapahtua automaattisen käsittelyn muodossa. 217
Oppimisanalytiikan tapauksessa profiloinnista on kyse, kun analytiikka tuottaa automaattisesti opiskelijakohtaista tietoa henkilökohtaisista ominaisuuksista. Tällaiset tiedot voivat olla hyödyksi esimerkiksi opettajalle arviointia tai opiskelijan ohjausta taikka opetuksen kehittämistä varten. Tiedot
voivat olla hyödyllisiä myös opiskelijalle itselleen oman oppimisen kehittämisessä. Tietyn yleisen,
esimerkiksi drop out -vaarassa olevan opiskelijan, profiilin luominen anonyymista data-aineistosta ei
ole profilointia tietosuoja-asetuksen tarkoittamassa merkityksessä. Mikäli tätä profiilia kuitenkin
käytetään siihen, että tunnistettavien opiskelijoiden joukosta etsitään henkilöitä, joilla on samoja
ominaisuuksia kuin anonyymilla profiililla, kyse on jälleen profiloinnista myös tietosuoja-asetuksen
tarkoittamalla tavalla. Profiloinnin määritelmän täyttyminen ei edellytä sitä, että joku rekisterinpitäjän henkilöstöstä käsittelisi tietoa, vaan jo opiskelijan itsensä saatavilla oleva analyysitieto, joka on
rekisterinpitäjän määrittämin tarkoituksin ja keinoin tuotettu, voi olla tietosuoja-asetuksessa tarkoitetun profiloinnin tuote.
214

Muuhun kuin automaattiseen käsittelyyn tietosuoja-asetusta sovelletaan sen 2 artiklan 1 kohdan nojallakin
vain silloin, jos henkilötiedot muodostavat rekisterin osan tai joiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.
215
Luonnollinen henkilö, jonka tiedoista on kyse, ei ole tunnistettavissa edes epäsuorasti kohtuullisen todennäköisesti käytettävissä olevin keinoin.
216
Näin WP29-tietosuojatyöryhmän asettamissa suuntaviivoissa, ks. WP251rev.01, s. 7.
217
GDPR johdanto-osan 71 kohdassa profilointi määritellään siten, että ”[profilointi] tarkoittaa mitä tahansa
henkilötietojen automaattista käsittelyä luonnollisen henkilön henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseksi”.
Siten automaattinen käsittely, jossa ihmisen tuottamia arvioita toisista henkilöistä esimerkiksi säilytetään sähköisessä (automaattisessa) muodossa, ei välttämättä ole profilointia. Ks. myös vastaava ilmaisu englanniksi:
”any form of automated processing of personal data evaluating the personal aspects relating to a natural person”.
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Analytiikka käy läpi Pekan opintosuoritustietoja, ja huomaa niissä
yhteyden aiemmin opinnot kesken
jättäneiden tietoihin.

Opiskelijoiden
henkilötietoja
sisältävä data

Analytiikka ilmoittaa käyttäjälle, että
Pekalle olisi syytä kohdistaa ohjausta.

Pekan HOPS-ohjaaja käy läpi Pekan suoritustiedot ja
tekee päätöksen siitä, että Pekalle kohdistetaan ohjausta.
Kuvio 2: esimerkki profiloinnista, joka ei sisällä automaattista päätöksentekoa

Profiloinnista voi olla kyse, kun analytiikka vain tuottaa tietoa, mutta myös silloin, kun profiloinnin
tuottaman tiedon perusteella tehdään automaattisia yksittäispäätöksiä. Kuviossa 2 on esitetty esimerkki käsittelystä, joka ei sisällä automaattista päätöksentekoa – mutta profilointia kylläkin. Profilointi voi siis tuottaa tietoa puhtaasti päätöksenteon tueksi, jolloin tietosuoja-asetusta sovelletaan
yleisesti ja erityisesti profilointia koskevilta osiltaan, muttei automaattisten yksittäispäätösten tekoa
koskevilta osilta. Automaattisia yksittäispäätöksiä käydään läpi seuraavaksi.
5.1.2 Automaattiset yksittäispäätökset
Automaattisten yksittäispäätösten määritelmä käy epäsuorasti ilmi tietosuoja-asetuksen 22 artiklan
1 kohdasta, jossa tällaiset päätökset lähtökohtaisesti kielletään. Mainitun kohdan mukaan rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Sanamuodosta oikeus olla joutumatta huolimatta
kyseistä artiklaa on tulkittu lähtökohtaisena kieltona, jonka voimaansaattamiseksi rekisteröidyn ei
tarvitse tehdä mitään aktiivisia toimenpiteitä. 218
Siitä huolimatta, että automaattista päätöksentekoa koskevassa säännöksessä korostetaan nimenomaisesti profilointia, profilointiin ei aina liity automaattista päätöksentekoa. Toisaalta automaattinen päätöksenteko ei välttämättä sisällä lainkaan profilointia. Vaikka artiklan otsikossa profilointi
hieman harhaanjohtavalla tavalla rinnastetaan automatisoituihin yksittäispäätöksiin, artiklan 1 kohdassa se rinnastetaan enää automaattiseen käsittelyyn, jota se jo tietosuoja-asetuksen 4 artiklan
määritelmän mukaan onkin. 219
Ks. WP251 rev.01, s. 19 ja 34–35. Toisaalta rekisteröity voi ”luopua” tästä oikeudestaan antamalla nimenomaisen suostumuksen (GDPR 22(2) artiklan c alakohta).
219 Ks. GDPR 22 artiklan otsikko ”Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna” ja 22 artiklan
1 kohta ”sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointi218
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Vanhan henkilötietodirektiivin 15 artiklassa säädettiin niin ikään automaattisista yksittäispäätöksistä.
Säännös on muutoin vastaava, mutta vanhassa henkilötietodirektiivissä säädettiin automaattisesta
päätöksenteosta yhden edellytyksen osalta eri tavalla. Jotta säännös olisi tullut sovellettavaksi, päätöksen olisi tullut olla tarkoitettu päätöksen kohteena olevan henkilön tiettyjen henkilökohtaisten
ominaisuuksien – kuten muun muassa hänen ammatillisen suorituskykynsä, luottokelpoisuutensa,
luotettavuutensa ja käyttäytymisensä – arviointiin. Asiallisesti direktiivin lisäedellytyksessä on kyse
tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta profiloinnista. Siten direktiivin ja henkilötietolain aikaan profiloinnin olemassaolo oli edellytys säännöksen soveltamiselle, mutta tietosuojaasetuksessa profilointi on enää vain yksi mahdollinen henkilötietojen käsittelyn muoto, johon automaattinen päätöksenteko voi perustua. 220 Siten tietosuoja-asetuksen myötä automaattisen päätöksenteon säännöksen soveltamisala on laajentunut, ja muutkin kuin profilointia sisältävät päätöksentekoprosessit voivat olla tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa tarkoitettua päätöksentekoa. 221
Tietosuoja-asetuksen 22 artiklasta käy ilmi kaksi vaatimusta tapahtuvalle päätöksenteolle, jotta kyseinen artikla tulee sovellettavaksi. Ensinnäkin päätöksen tulee perustua pelkästään automaattiseen
käsittelyyn. Vaatimus on profiloinnin määritelmässä esiintynyttä automaattisen käsittelyn vaatimusta
pidemmälle menevä. Pelkästään automaattista käsittelyä sisältävässä päätöksenteossa ihmisellä ei
ole merkityksellistä roolia. Ihmisen tosiasiallinen osallistuminen päätöksentekoon poistaa päätökseltä ”pelkästään” automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen luonteen, ja sulkee tällaisen päätöksenteon tietosuoja-asetuksen 22 artiklan kiellon soveltamisalan ulkopuolelle. Kuitenkaan ihmisen
mukanaolo ilman vaikutusmahdollisuutta päätöksen sisältöön ei vielä poista päätöksenteon pelkästään automaattista luonnetta, vaan päätöksentekoa valvovalla ja hyväksyvällä henkilöllä tulee olla
merkityksellinen rooli ja tosiasiallinen kyky puuttua päätöksiin. 222 Toisaalta artiklan otsikoinnissa
käytetty termi yksittäispäätökset sekä artiklan sanamuodossa käytetyt yksikkömuotoiset ilmaisut
rekisteröidyllä on oikeus ja päätös viittaavat vahvasti siihen, että kaikkien päätösten ei tarvitse olla
automatisoidun järjestelmän piirissä, vaan jo yksittäisten, rekisteröidyn kannalta myönteistenkin
päätösten tekemisessä voi olla kyse tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa tarkoitetusta päätöksenteosta.
Toinen vaatimus liittyy päätöksenteon vaikutuksiin: päätöksenteolla tulee olla rekisteröityä koskevia
oikeusvaikutuksia tai vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia. Se, että tietosuoja-asetuksen 22
artiklan sääntely tulee sovellettavaksi, edellyttää tosiasiallisia vaikutuksia rekisteröidyn kannalta.
Tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa tarkoitettu ”päätös” ei kuitenkaan ole sama asia kuin hallintolaissa tarkoitettu hallintopäätös, vaikkakin rekisteröityä koskeva hallintopäätös puolestaan on yleensä
oikeusvaikutuksia sisältävä päätös. 223 Päätös voi tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 71 kohdan
pitää sisällään myös toimenpiteen. 224 Päätöksenä voidaan pitää jo ilmoituksen tai viestin lähettämisin”. Myös GDPR johdanto-osan 71 kohdassa todetaan, että ”[k]yseinen tietojenkäsittely [kurs. tässä] sisältää
’profiloinnin’”.
220 Nämä kaksi asiaa on paikoitellen sekoitettu ongelmallisella tavalla myös erityislainsäädännön perusteluissa,
ks. esim. HE 153/2018 vp, s. 4–5. Em. hallituksen esityksessä väitetään, että kestävän metsätalouden
määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 31 a §:n (muutos 14/2019) automaattista päätöksentekoa koskevassa
säännöksessä ei tapahdu tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu automatisoitua päätöksentekoa, sillä se ei sisällä
tuensaajan henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia, eikä tuensaajan käyttäytymisen ennustamista – siis
profilointia.
221 Ks. Kamarinou – Millard – Singh 2016, s. 7–8; Kuner ym. 2017, s. 1 ja alaviite 2. Ks. myös WP251 rev.01, s. 8.
Vrt. vanhan henkilötietodirektiivin tulkintaan, ks. esim. Bygrave 2001 ja henkilötietolain osalta vielä Voutilainen
2009, s. 309–312.
222 Ks. WP251 rev.01, s. 21.
223 Ks. Voutilainen 2009, s. 309.
224 Ks. GDPR johdanto-osan 71 kohta, jossa käytetään ilmaisua ”[r]ekisteröidyllä olisi oltava oikeus olla joutumatta hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan arvioivan,mahdollisesti toimenpiteen sisältävän päätöksen
kohteeksi”. Ks. myös vastaava englanninkielinen ilmaisu ”[t]he data subject should have the right not to be
subject to a decision, which may include a measure, evaluating personal aspects relating to him or her”.
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tä – tosin tällaisella ilmoituksella tai viestillä vain harvoin on oikeusvaikutuksia tai muu vastaava
merkittävä vaikutus. 225 Tärkeää on huomata, että tietosuoja-asetuksen 22 artiklan soveltamisen
edellytyksenä ei ole mitään vaatimuksia päätöksentekologiikan monimutkaisuudesta tai automaattisen päätöksenteossa tapahtuvan virheen todennäköisyydestä taikka tällaisen potentiaalisen virheen vaikutuksista – merkitystä annetaan ainoastaan päätöksen vaikutuksille. Yksinkertainenkin,
pientä joukkoa koskeva, suhteellisen pieniriskinen, pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuva
päätöksenteko esimerkiksi opintojaksolle hyväksymisessä voi olla tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa
tarkoitettua lähtökohtaisesti kiellettyä päätöksentekoa, jos sillä on oikeusvaikutuksia tai vastaavalla
tavalla merkittäviä vaikutuksia rekisteröidylle. Toisaalta hyvin monimutkaisen ja riskialttiin päätöslogiikan käyttö, johon ihminen osallistuu, ei ole välttämättä tietosuoja-asetuksen 22 artiklan vastaista,
mutta se voi olla täsmällisyysvaatimuksen vastaista (GDPR 5(1)(c) artikla) ja se voidaan korkean riskinsä vuoksi kieltää ennakkokuulemismenettelyssä (GDPR 36 artikla).
Oikeusvaikutuksia sisältävät päätökset vaikuttavat suoraan rekisteröidyn oikeuksiin. Oikeusvaikutuksia voi yliopistoympäristössä olla esimerkiksi opiskelijaksi ottamista, tutkinnon myöntämistä, opintosuoritusten arviointia 226 ja opintojaksolle pääsyä koskevilla päätöksillä. Muut rekisteröityyn kohdistuvat, vastaavalla tavalla merkittävät vaikutukset eivät välttämättä vaikuta rekisteröityyn oikeudellisesti lainkaan. WP29-tietosuojatyöryhmän suuntaviivojen mukaan esimerkiksi päätökset, jotka vaikuttavat henkilön pääsyyn koulutuksen piiriin – kuten yliopistojen opiskelijavalinnat – voisivat olla
muuten merkittäviä vaikutuksia sisältäviä päätöksiä ilman oikeusvaikutuksia. 227 Suomalaisessa kontekstissa tällaiset päätökset ovat suoraan oikeusvaikutteisia, koska opiskelijaksi ottamiseen sisältyy
oikeusvaikutuksellinen hallinnollinen päätös. Puolestaan vastaavalla tavalla merkittävät vaikutukset
voisivat liittyä esimerkiksi sellaiseen, profilointiin perustuvaan opiskelijalle annettuun ilmoitukseen,
jossa ilmoitetaan opiskelijalle, ettei hän opintosuoritustensa perusteella sovellu kyseiselle alalle.
Tällaisella ilmoituksella voi olla merkittävä vaikutus opiskelijaan, jos opiskelija ilmoituksen perusteella keskeyttää opinnot tai joutuu arvioimaan mahdollisuuksiaan jatkaa opintojaan. 228
Vastaavia vaikutuksia ei yleensä ole esimerkiksi markkinointiviesteillä 229 tai kehotuksella hakeutua
palvelun piiriin, jolloin sellaisen viestin lähettäminen ei tule tietosuoja-asetuksen 22 artiklan soveltamisen piiriin. Vastaavaa ajatusta voidaan soveltaa useimpiin järjestelmän antamiin herätteisiin ja
hälytyksiin, ellei kyseessä ole edellä kerrotulla tavalla oikeusvaikutuksia sisältävään päätökseen rinnastuva, rekisteröityyn merkittävästi vaikuttava ilmoitus. Esimerkiksi opiskelijoille profiloinnin perusteella lähetettävät viestit soveltuvista opintojaksoista eivät sisällä sellaista vaikutusta, joka voitaisiin
rinnastaa oikeudelliseksi vaikutukseksi.

Ks. WP251 rev.01, s. 22, jossa internet-mainontaa on pidetty tietyin, tiukoin edellytyksin, tietosuojaasetuksen 22 artiklassa tarkoitettuna päätöksentekona.
226 Mäenpää 2009, s. 235, pitää opintosuorituksen arviointia opiskelijaa koskevana päätöksentekona ja hallintoasian käsittelynä.
227 Ks. WP251 rev.01, s. 21–22.
228 Analogia WP251 rev.01, s. 22, online-mainontaesimerkkiin, jossa velkaantuneille kohdennetaan mainoksia
korkeakorkoisesta lainasta, ja velkaantunut tarttuu tarjoukseen ja velkaantuu entisestään. Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on linjannut kohdennetun vaalimainonnan osalta, että tietyissä olosuhteissa ”vastaavalla
tavalla merkittävä vaikutus” voi ilmetä esimerkiksi kansalaisen äänestyspäätöksenä, EDPB Statement 2/2019.
229 Näin myös vanhan henkilötietolain (523/1999) automatisoitua päätöstä koskevan säännöksen perusteluissa,
ks. HE 96/1998 vp, s. 65.
225
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Minna on hakenut erääseen yliopistoon suorittamaan maisterin tutkintoa.

Opiskelijoiden
henkilötietoja
sisältävä data

Analytiikka käy läpi Minnan ja muiden hakijoiden ylioppilastutkintotietoja, ja järjestää hakijat paremmuusjärjestykseen asetettujen kriteerien
perusteella.

Minnalle lähetetään järjestelmästä automaattisesti viesti, jonka mukaan hän ei tullut valituksi.
Kuvio 3: kuvitteellinen esimerkki automaattisesta päätöksenteosta, joka on pelkästään automaattista ja jolla on
rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia

Kuviossa 3 on esitetty esimerkki automaattisesta päätöksenteosta, johon sovelletaan tietosuojaasetuksen 22 artiklan sääntelyä, jolloin tällainen päätöksentekoprosessi on lähtökohtaisesti kiellettyä. Tällaiseen pelkästään automaattiseen päätöksentekoon perustuvaan menettelyyn liittyy myös
paljon erilaista hallinto-oikeudellista sääntelyä. 230 Automatisoituun päätöksentekoon liittyy moneen
eri yleislakiin perustuvaa sääntelyä. Tästä syystä perustuslakivaliokunta onkin edellyttänyt valtioneuvostolta automaattiseen päätöksentekoon liittyvän sääntelytarpeen selvitystä, koska nykyinen sääntely ei tue automatisoidun päätöksenteon käyttöönottoa. 231

5.2

PROFILOINTIA JA AUTOMAATTISTA PÄÄTÖKSENTEKOA SISÄLTÄVÄ KÄSITTELY

5.2.1 Oppimisanalytiikka ja profilointi
Profilointi ei ole automaattisten yksittäispäätösten tapaan lähtökohtaisesti kiellettyä, vaan profiloinnissa tulee noudattaa tietosuoja-asetuksen yleisiä vaatimuksia muun muassa käsittelyn oikeusperusteista, käyttötarkoitussidonnaisuudesta, tietojen minimoinnista, läpinäkyvyydestä ja rekisteröidyn
oikeuksista. Näitä aiheita on käsitelty tarkemmin ja yleisemmällä tasolla tämän selvityksen muissa
osissa. Erityisesti profilointia koskevia vaatimuksia on tietosuoja-asetuksessa joitakin, ja tässä esitellään oppimisanalytiikan näkökulmasta merkitykselliset asiat. Tässä käydään läpi tietosuojaasetuksessa profiloinnille asetettuja vaatimuksia. Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 72 kohdassa

Jos automaattisesta päätöksenteosta säädetään laissa tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, tulee säädettäessä ottaa huomioon myös muita näkökohtia kuin yksin henkilötietojen suoja,
ks. Pöysti 2018, s. 892–895.
231 PeVL 62/2018 vp, s. 9.
230
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todetaan vielä se pääsääntö, että profilointiin sovelletaan sellaisenaan tietosuoja-asetuksen sääntöjä, kuten käsittelyn oikeudellisia perusteita tai tietosuojaperiaatteita. 232
Tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan vaatimukset lainmukaisuudesta, kohtuullisuudesta ja läpinäkyvyydestä soveltuvat myös profilointiin. Lainmukaisuuden vaatimuksesta seuraa, että käsittelylle tulee löytää oikeusperuste tietosuoja-asetuksen 6 artiklasta. Tällainen oikeusperuste on yliopistoissa
yleensä yliopistolaissa säädetyn lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Yliopistolaissa on säädetty
opetuksen antamisesta yliopiston tehtävänä (2.1 §) sekä opetuksen ja ohjauksen järjestämisvelvollisuudesta (40.3 §). Kohtuullisuudesta seuraa, ettei profiloinnilla saa olla kohtuuttomia vaikutuksia.
Tyypillisesti syrjivä profilointi on kohtuullisuusvaatimuksen vastaista. 233 Tämä vaatimus on kuitenkin
jo lähellä automatisoitua päätöksentekoa, jolla on rekisteröityä koskevia merkittäviä vaikutuksia.
Toisaalta, jos käsittely ei ole täysin automaattista, asiaa voidaan joutua arvioimaan kohtuullisuusvaatimuksen kautta. Läpinäkyvyysvaatimus edellyttää, että profiloinnista tulee viestiä rekisteröidylle
läpinäkyvällä tavalla. Tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklassa on säädetty rekisteröidyn oikeudesta
saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä. Vaikka mainituissa artikloissa ei nimenomaisesti säädetä
siitä, että tieto automaattista päätöksentekoa sisältämättömästä profiloinnista tulisi antaa, tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 60 kohdan mukaan rekisteröidylle olisi ilmoitettava profiloinnin olemassaolosta ja sen seurauksista. 234
Tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan b alakohdan mukaisesta käyttötarkoitussidonnaisuudesta seuraa,
että profiloinnilla tehtävä käsittely tulee määritellä etukäteen, nimenomaisesti ja laillista tarkoitusta
varten, eikä profilointia saa tehdä sellaisista henkilötiedoista, joiden alkuperäinen käyttötarkoitus ei
ole profiloinnin tarkoituksen kanssa yhteensopiva. Tilastolliset käyttötarkoitukset eivät lähtökohtaisesti ole käyttötarkoitussidonnaisuuden vastaisia. Jos profilointia tehdään tilastollisen käyttötarkoituksen nojalla, profilointia tai sen perusteella muodostuvaa tietoa ei saa kuitenkaan käyttää suoraan
hyväksi ketään luonnollista henkilöä koskevissa toimenpiteissä tai päätöksissä. Profiloinnin perusteella muodostuva tieto ei tällöin myöskään saa olla henkilötietoa. 235 Toisin sanoen yksittäisiin henkilöihin kohdistuvien toimenpiteiden tai päätösten tekeminen ei ole tilastotarkoituksen kanssa yhteensopiva käyttötarkoitus. Siten opiskelijan ohjaukseen liittyvien toimenpiteiden aloittamiseksi ja
opiskelijan opintosuorituksen arvioimiseksi käytettävillä tiedoilla tulee olla olemassa muu kuin tilastokäyttötarkoitus – myös silloin, kun nämä alkuperäiset tiedot koskevat täysin muita opiskelijoita
kuin päätöksen tai toimenpiteen kohde. Tilastotarkoituksiin kerättyjä tietoja ei saa siten käyttää
esimerkiksi putoamisvaarassa olevan opiskelijan ominaisuuksien tunnistamiseen ja tällaisten ominaisuuksien perusteella nykyisten opiskelijoiden seulomiseen, vaan tällaiseen tarkoitukseen suunniteltu tiedon keruu tulee määritellä muun kuin tilastollisen käyttötarkoituksen kautta. Toisaalta tilastokäyttötarkoituksen perusteella tuotettua tietoa voidaan jakaa paitsi opettajalle tai ohjaajalle myös
opiskelijalle. Tällaisesta tilanteesta on kyse esimerkiksi opiskelijalle tuotetun vertailutiedon, kuten
opintojakson suoritukseen liittyvien keskiarvojen esittämisessä opiskelijan dashboard -näkymässä.
Jos analytiikka tekee analyysin opiskelijan suoriutumisesta tilastoaineiston perusteella, kyse on profiloinnista. Pelkkä vertailu keskiarvon ja yksittäisen opiskelijan suorituksen välillä – esimerkiksi poikkeama keskiarvosta prosentteina esitettynä – ei vielä täyttäne profilointiin kuuluvaa, luonnollisen
Samassa yhteydessä nostetaan esiin Euroopan tietosuojaneuvoston mahdollisuus antaa ohjausta tässä
yhteydessä. Tätä ohjausta edustaa tällä hetkellä vanhan WP29-tietosuojatyöryhmän ohje, ks. WP251 rev.01,
joka on myös nykyisen Euroopan tietosuojaneuvoston hyväksymä, ks. EDPB Endorsement 1/2018.
233 Ks. koneoppimisen näkökulmasta Koskinen 2018, s. 244–251.
234 Tämän vaatimuksen on katsottu pohjautuvan tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan kohtuullisuus/asianmukaisuusvaatimukseen, ks. WP251 rev.01, s. 25. Läpinäkyvyyttä koskevissa WP29-tietosuojatyöryhmän
suuntaviivoissa erityisesti korostetaan, että vaikka 22 artikla ei sovellukaan kaikkeen profilointiin, profiloinnin
seurauksista on kuitenkin tärkeää informoida rekisteröityä, ja että profilointi käsittelytoimena, kuten muukaan
käsittelytoimi, ei saa tulla rekisteröidylle yllätyksenä, ks. WP260 rev.01, s. 22. Läpinäkyvyyteen liittyy erityisesti
päätöksentekojärjestelmissä ongelmia, jos algoritmi on monimutkainen, ks. Hirvonen 2018, s. 306–308.
235 Ks. tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 160 kohta.
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henkilön tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin vaatimusta, eikä kyse ole profiloinnista tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla. Ennusteet opiskelijan tulevasta suoriutumisesta ovat
kuitenkin profilointia.
Tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan c alakohdan minimointivaatimuksesta seuraa, että tietoja ei saa
kerätä enempää kuin se on välttämätöntä käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Tietoja ei siis saa
kerätä varmuuden vuoksi, vaan rekisterinpitäjän tulee voida osoittaa se, että kerätyt tiedot ovat
rekisterinpitäjän toiminnan tarkoitus huomioiden tarpeellisia oppimisanalytiikan käyttöön. Tietosuoja-asetuksen 5(1) artiklan d alakohdassa säädetystä tietojen täsmällisyysvaatimuksesta seuraa velvollisuus huolehtia, että profilointiin käytettävät tiedot ovat virheettömiä ja ajantasaisia. Epätarkoista ja virheellisistä tiedoista tehty profilointi voi johtaa virheellisiin päätelmiin. Tällainen käsittely
saattaa olla myös rekisteröidyn kannalta kohtuutonta. Täsmällisyysvaatimus edellyttää myös sitä,
että profilointitekniikan tulee olla riittävän laadukas. Tämä tarkoittaa, ettei profiloinnin tuote, profiili,
saa myöskään olla täsmällisyysvaatimuksen vastainen. Siten profilointiteknologian tekemän päättelyn laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja se on varmistettava osana sisäänrakennetun ja
oletusarvioisen tietosuojan vaatimuksia muun muassa hankittaessa profiloinnin mahdollistavia sovelluksia.
Rekisteröidyllä on myös tietosuoja-asetuksen 15 artiklan nojalla oikeus tutustua omiin tietoihinsa.
Edelleen artiklassa säädetään automaattisen päätöksenteon tapauksessa annettavista tiedoista,
mutta tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 63 kohdassa laajennetaan vaatimusta koskemaan kaikkea profilointia. Mainitun kohdan mukaan kaikilla rekisteröidyillä on oltava oikeus tietää ja saada
informaatio käsiteltävien henkilötietojen automaattisen käsittelyn logiikasta sekä kyseisen käsittelyn
mahdollisista seurauksista – ainakin, jos käsittely perustuu profilointiin. Tämän vaatimuksen voidaan
katsoa perustuvan, vastaavalla tavalla kuin rekisterinpitäjän informointivelvollisuuden kohdalla, käsittelyn asianmukaisuusvaatimukseen.
Tietosuoja-asetuksen 21 artiklassa on säädetty rekisteröidyn vastustamisoikeudesta. Mainitun artiklan 2 kohdassa säädetään, että jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista
markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin, kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. 236 Oppimisanalytiikan käytössä suoramarkkinoinnista ei lähtökohtaisesti ole kyse, koska opintojaksoista tiedottaminen opiskelijoille ei ole sähköistä suoramarkkinointia. Vaikka oppimisanalytiikka
tuottaisi opiskelijalle kirja- ja kurssisuosituksia, puuttuu tällaiselta viestinnältä kaupallinen tarkoitus,
eikä sitä silloin voida pitää tietosuoja-asetuksen tai kansallisen lainsäädännön tarkoittamana suoramarkkinointina. 237 Sen sijaan potentiaalisille yliopistoon pyrkiville suunnatussa koulutusmarkkinoinnissa voi olla kyse myös suoramarkkinoinnista, jolloin myös vastustamisoikeus on otettava
huomioon. Sähköisen suoramarkkinoinnin on joka tapauksessa sähköisen viestinnän palveluista
annetun lain 200 §:n nojalla perustuttava rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Opiskelijavalintarekisteriin voidaan valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 19.1 §:n 5 kohdan
nojalla tallentaa hakijan suostumus henkilötietojen käsittelyyn koulutusta koskevaa suoramarkkinointia varten. Jos suostumus on annettu, tietoja voidaan julkisuuslain 16.3 §:n nojalla luovuttaa
tähän tarkoitukseen. Suostumuksen peruminen ei ole vastustusoikeuden käyttöä, vaan tällä toimella
palautetaan se tila, joka on ollut ennen suostumuksen antamista. Käytännössä suostumuksen peruminen kuitenkin tarkoittaa käsittelyn kieltämistä.

Sähköinen suoramarkkinoin luonnolliselle henkilölle edellyttää muutoinkin lähtökohtaisesti sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 200 §:n mukaan rekisteröidyn suostumusta. Niissäkin tapaukissa,
joissa suoramarkkinointiin ei edellytetä lupaa, luonnollisella henkilöllä on oikeus kieltää tällainen suoramarkkinointi, ja kiellon tulee olla mahdollista helposti ja maksutta (laki sähköisen viestinnän palveluista 200 §:n 1 ja 2
momentti).
237 Markkinoinnin käsitteestä Suomen oikeudessa, ks. HE 32/2008 vp, s. 19.
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Muissa kuin suoramarkkinointia käsittävissä käyttötarkoituksissa vastustamisoikeutta ei ole, jos oppimisanalytiikan ja profiloinnin käyttö perustuu yliopiston lakisääteisen velvoitteen hoitamiseen. Sen
sijaan, jos käsittelyperusteena on yleisen edun mukaisen tehtävän hoitaminen, rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttö tai oikeutettu etu, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä.
Tietosuoja-asetuksen 35 artiklassa säädetään puolestaan tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista. Tällainen vaikutustenarviointi on tehtävä silloin, kun 35 artiklan 1 kohdassa, mainitut asiat
huomioiden tietyn tyyppinen käsittely todennäköisesti aiheuttaa luonnollisen henkilön oikeuksien ja
vapauksien kannalta korkean riskin. Profilointi on mainittu 35 artiklan 3 kohdan erityisissä tapauksissa, joissa tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi vaaditaan. Näihin tapauksiin kuuluu muun muassa luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien järjestelmällinen ja kattava arviointi, joka perustuu automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja johtaa päätöksiin, joilla on
luonnollista henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat luonnolliseen henkilöön vastaavalla tavalla merkittävästi. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että vaikka sanamuoto muistuttaakin 22 artiklan automaattisten yksittäispäätösten säännöksen sanamuotoa, käsittelyn ei edellytetä olevan ”pelkästään automaattista”. Siten vaikutustenarvioinnin vaatimus koskee 22 artiklassa
tarkoitettujen, kokonaan automaattisten yksittäispäätösten lisäksi muita automaattisia päätöksentekotilanteita. 238 Näin ollen oppimisanalytiikan käyttöönotto johtaa velvollisuuteen tehdä tietosuojaasetuksen 35 artiklan mukainen vaikutustenarviointi.
5.2.2 Oppimisanalytiikka ja automaattinen päätöksenteko
Opiskelijan arvioinnissa käytettävään automaattiseen päätöksentekoon tulee suhtautua erityisen
varauksellisesti korotetuista tietosuojavaatimuksista johtuen. Huomionarvoista on se, että opiskelijan automaattisessa arvioinnissa on yleensä kyse samalla myös profiloinnista, sillä opintosuorituksen arviointi on rinnastettavissa tietosuoja-asetuksen 4(4) artiklassa ja johdanto-osan 71 kohdassa
mainittuun työsuorituksen analysointiin ja arviointiin.
Tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaan automaattisten yksittäispäätösten kiellon pääsäännöstä poikkeamisen tulee perustua välttämättömyyteen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemisessä tai täytäntöönpanossa, päätöksen hyväksymiseen unionin oikeudessa
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, taikka rekisteröidyn nimenomaiseen 239 suostumukseen. 240 Hallintoasian käsittelyssä, kuten opiskelijan arvioinnissa, henkilötietojen käsittelyä ei voida rekisteröidyn ja
rekisterinpitäjän epäsuhdasta johtuvan vapaaehtoisuuden puutteen vuoksi perustaa opiskelijan
suostumukseen 241, eikä siinä yleensä ole kyse sopimuksen tekemisestä tai täytäntöönpanosta 242.

Ks. WP251 rev.01, s. 29–30.
Ks. nimenomaisen ja ”tavallisen” suostumuksen eroista WP259 rev.01, s. 18–20.
240 Erityisten henkilötietoryhmien kohdalla vaatimukset ovat vielä tiukempia, mikä käy ilmi GDPR 22(4) artiklasta. Ks. myös terveystietojen käytöstä profiloinnissa ja automaattisessa päätöksenteossa keväällä 2019 lakiesityksenä rauennutta niin kutsutun sosiaali- ja terveysuudistuksen valinnanvapauslakiehdotusta koskeva PeVL
15/2018 vp, s. 43–45.
241 Vaikka suostumus voi joissain erityistapauksissa olla käsittelyperuste yliopistossa, ei sitä voi käyttää tilanteissa, joissa tehdään opiskelijoita koskevia päätöksiä, joilla on oikeusvaikutuksia tai muuten vastaava merkitys.
242 Sopimukseen perustuva käsittely on poikkeuksellista, mutta mahdollista. On kuitenkin otettava huomioon,
että tällöinkin automaattisen päätöksenteon käyttämisen on oltava ”välttämätöntä”. WP29tietosuojatyöryhmän ohjeiden mukaan sanamuodosta johtuu se, että jos saman tavoitteen saavuttamiseksi on
olemassa muita tehokkaita ja vähemmän yksityisyyteen puuttuvia keinoja, kyse ei olisi välttämättömyydestä
(ks. WP251 rev.01, s. 23). Välttämättömyys-arviossa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi läpikäytävien suoritusten määrä. Välttämättömyys päätöksenteon käyttöön voi ilmetä esimerkiksi yliopistojen järjestämässä tilauskoulutuksessa. Välttämättömyyskriteerin lähtökohtaisesta vaativuudesta se soveltuu ainoastaan poikkeuksellisesti.
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Laissa annetun valtuutuksen päätöksen tekemiseen tulee olla nimenomainen. 243 Toistaiseksi oppimisanalytiikan piirissä tehtävän automaattisen päätöksen sallivaa kansallista 244 tai unionin lainsäädäntöä ei ole olemassa, mikä tarkoittaa, että oppimisanalytiikan avulla ei saa hallintoasioissa tehdä
tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa tarkoitettuja automaattisia yksittäispäätöksiä. Profilointia koskevaa
lähtökohtaista kieltoa ei edellä käsitellyllä tavalla ole olemassa, vaan profilointia, jota tehdään ilman
automaattisia yksittäispäätöksiä, arvioidaan yleisten säännösten kautta. Siten opiskelijan opintosuoritusten arviointia ei voida tehdä täysin automaattisesti, vaikka esimerkiksi profilointia on mahdollista
hyödyntää arvioinnissa.
Pelkät informatiiviset herätteet, viestit ja ilmoitukset eivät lähtökohtaisesti ole tietosuojaasetuksessa tarkoitettuja automaattisia yksittäispäätöksiä. Siten järjestelmiin on mahdollista rakentaa tällaisia toiminnallisuuksia, kun järjestelmät muutoin noudattavat tietosuojasääntelyä. Järjestelmä voi sisältää automaattisia toimintoja, joilla huomautetaan esimerkiksi yliopistolta maisterin tutkintoa hakevaa opiskelijaa siitä, että häneltä puuttuu jokin tietty suoritus, joka on edellytyksenä
tutkinnon myöntämiselle. Tällaiset automaattiset huomautukset, joilla pyritään ehkäisemään turhia
hakemuksia, eivät ole kiellettyjä tietosuoja-asetuksen 22 artiklan näkökulmasta. Hallinnollisen ohjauksen antaminen kuuluu myös osaksi viranomaisen neuvontavelvollisuutta, jonka toteuttamisessa
voidaan hyödyntää erilaisten infosivujen ja yliopiston henkilöstön antaman neuvonnan lisäksi muun
muassa chatbotteja. 245
Opiskelijan arviointi on haastavampi käyttötarkoitus. Lähtökohtaisesti arviointipäätös on oikeusvaikutuksia sisältävä päätös, ja siten täysin automaattisesti tehtynä pääsäännön mukaan kiellettyä.
Opiskelijan arviointipäätöksessä oikeusvaikutuksia on yleensä vasta lopullisella opintojakson kokonaisarvostelulla. Osasuoritukset siten eivät vielä muodosta oikeusvaikutuksia sisältävää päätöstä,
ellei tällaisen osasuorituksen hylätty tai muu vaaditun rajan alittava suoritus aiheuta automaattisesti
koko opintosuorituksen hylkäämistä. Toisaalta osasuoritukseen liittyvältä ongelmalta voidaan välttyä, mikäli tällaisen potentiaalisen tilanteen esiintyessä asia siirtyy opettajan harkittavaksi, ja opettaja todella tarkastaa, ovatko suoritukset niin heikkoja tai puutteellisia, että opintosuoritus on kokonaisuudessaan hylättävä. Tällöin ei ole kyse automaattisesta päätöksenteosta, sillä seulonta ei vielä
itsessään ole oikeusvaikutuksia sisältävä päätös, vaan vaikutuksia on vasta suorituksen hylkäävällä
päätöksellä. Kurssilla jatkaviin opiskelijoihin ei kohdistu vielä päätöstä, vaikka heidän kohdallaan
käsittely olisikin täysin automaattista.
Jotta päätöksenteko ei olisi tietosuoja-asetuksessa tarkoitetulla tavalla automaattista, ihmisellä tulee olla päätöksenteossa merkityksellinen rooli, joka muodostaa inhimillisen kontrollin päätöstä
tehtäessä. Siten yksin se, että opettaja siirtää automaattisen arvostelun tulokset suoraan opiskelijarekisteriin, ei muuta käsittelyn pelkästään automaattista luonnetta. Jos opettaja käy vastaukset läpi
ja automaattinen arviointi on vain alustava tai esitäytetty arviointitulos, ei käsittely ole tietosuojaasetuksessa tarkoitetulla tavalla automaattista, vaan pikemminkin harkintaa ja päätöksentekoa tukevaa. Tietosuojasääntelyn lisäksi automaattisessa päätöksenteossa on otettava huomioon opiskelijoiden oikeusturvanäkökohdat.

GDPR johdanto-osan 71 kohdassa todetaan, että ”[k]yseiseen tietojenkäsittelyyn, mukaan lukien profilointiin, perustuva päätöksenteko olisi kuitenkin sallittava, jos siihen annetaan nimenomainen [kurs. tässä] lupa rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä”.
244 Suomessa automaattinen päätöksenteko hallinnossa yleisestikään, siis muissa kuin henkilötietojen käsittelyn
tilanteissakaan, ei saa suoraa tukea laista. Ks. Suksi 2018, s. 337–338.
245 Chatboteista osana viranomaisen neuvontavelvollisuuden toteuttamista, ks. Voutilainen 2018.
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Koska automaattiseen arviointiin liittyvät oikeudelliset kysymykset ovat erittäin monitahoisia, yliopistoissa on tärkeää käydä läpi opintojaksojen arviointiprosessit ja antaa yksityiskohtainen ohjeistus
automaattisen arvioinnin sallitusta käytöstä. Mikäli yliopistoissa tahtotila on kehittää ja siirtyä käyttämään pelkästään automaattista, oikeusvaikutuksia tai muuten vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia sisältäviä päätöksentekoprosesseja, edellyttää se uutta, tämän mahdollistavaa lainsäädäntöä. Suositeltavaa kuitenkin on, että yliopistoissa ryhdytään laatimaan ohjeistusta sähköisen ja automaattisen arvioinnin käyttämiselle sekä otetaan huomioon tietosuoja-asetuksesta ja kansallisen
valvontaviranomaisen päätöksestä johtuvat, vaikutusarvioinnissa edellytettävät vaatimukset.

6
6.1

OPISKELIJAN OIKEUSTURVA
OIKEUSTURVA YLEISESTI

Rekisteröidyn oikeusturvan varmistaminen henkilötietojen käsittelyssä on osa tietosuojan toteuttamista. Yliopiston opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia määrittelee hallinnon yleislakeihin nähden
erityislakina sovellettava yliopistolaki. 246 Myös oppimisanalytiikan käytössä on otettava huomioon
yliopiston opiskelijan oikeusturvaan kohdistuvat vaatimukset 247. Siten tässä ei käydä yksityiskohtaisesti läpi opiskelijan oikeusturvaa yliopistoissa, vaan erityisesti oppimisanalytiikan käytössä huomioon otettavia seikkoja. Oikeusturvanäkökohdat tulevat esiin myös silloin, kun henkilö on pyrkimässä
yliopiston opiskelijaksi. 248
Oikeusturva pitää sisällään oikeuden asianmukaiseen viranomaiskäsittelyyn. Yliopistojen toiminta
rinnastuu viranomaisten toimintaan joko yliopistolain tai muun hallinto-oikeudellisen yleislainsäädännön nojalla. Perustuslain 21.1 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa
viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen
tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Perustuslain 21.2 §:n mukaan käsittelyn
julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta, samoin kuin muut
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet, turvataan lailla. Näissä säännöksissä
ilmaistaan oikeusturvan keskeisimmät elementit, ja niillä on suora sidos perustuslain 2.3 §:ssä säädettyyn hallinnon lainalaisuusperiaatteeseen. 249 Oikeusturva perusoikeutena koskee yliopistoissa
hallintopäätösten lisäksi tosiasiallista hallintotoimintaa, kuten opetusta ja opintosuoritusten arviointia. 250 Hyvän hallinnon takeet oikeusturvan osana tarkoittavat vaatimusta niiden turvaamisesta
eduskuntalailla, jollainen on erityisesti hallintolaki. 251
Yliopistossa opetus itsessään on julkisen hallintotehtävän hoitamista 252, ja siihen liittyvät päätökset
ovat usein hallintopäätöksiä tai niihin rinnastuvia hallinnollisia ratkaisuja, kuten opintosuoritusten
arvostelua ja arviointia. 253 Näissä päätöksissä tai ratkaisuissa tulee noudattaa joko yliopistolaissa
säädettyä menettelyä tai yliopistolain 30.2 §:n nojalla hallintolakia. Hallintolain 2 luvun säännökset

Ks. Mäenpää 2009, s. 224–226.
Ks. opiskelijan oikeusturvasta tarkemmin erityisesti Laukkanen 2008.
248 Ks. näistä Miettinen ym. 2009, s. 234–239.
249 Hallberg 2010, III Yksittäiset perusoikeudet > 17. Oikeusturva (PL 21 §) > Oikeusturvan sisältö > Oikeus
asianmukaiseen viranomaiskäsittelyyn.
250 Arajärvi 2005, s. 253.
251 HE 309/1993 vp, s. 74 ja HE 72/2002 vp, s. 43–44.
252 Mäenpää 2009, s. 306.
253 Ks. Miettinen ym. 2009, s. 224. Ks. myös Suviranta 2006, s. 546–550.
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hyvän hallinnon perusteista tulevat sovellettavaksi yliopistoissa myös muuhun julkiseen hallintotoimintaan kuin varsinaiseen hallintoasian käsittelyyn. 254
Koska oppimisanalytiikka ei yleensä tee itsenäisesti päätöksiä tai muita opiskelijan asemaan vaikuttavia ratkaisuja, keskittyy tämä esitys hyvän hallinnon perusteisiin oppimisanalytiikan käytössä. Toisaalta oppimisanalytiikan keskeinen funktio on tuottaa uutta tietoa myös hallintoasian käsittelyä
varten, joten oppimisanalytiikkaa on arvioitava myös hallintolain hallintoasian käsittelyä määrittävien säännösten valossa.
6.2

OPPIMISANALYTIIKKA HALLINTOLAIN VAATIMUSTEN NÄKÖKULMASTA

Hallintolain 6 §:ssä säädetään hallinnon oikeusperiaatteista. Oikeusperiaatteisiin kuuluu yhdenvertaisuusperiaate, tarkoitussidonnaisuusperiaate, puolueettomuusperiaate, suhteellisuusperiaate sekä
luottamuksensuojan periaate. 255 Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että yliopiston on kohdeltava
hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttamiseen pyritään myös yhdenvertaisuuslain säännöksillä 256 sekä saavutettavuus- ja esteettömyyssäännöksillä. Yhdenvertaisuuden edistämisestä digitaalisissa palveluissa on säädetty digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
annetussa laissa, jossa on säädetty verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimuksista.
Yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyy oppimisanalytiikassa se, että oppimisanalytiikkaa
sisältävät ohjelmistot ja tietojärjestelmät eivät saa toimintalogiikaltaan asettaa opiskelijoita epäyhdenvertaiseen asemaan. Epäyhdenvertaisuus on myös tietosuoja-asetuksen kohtuullisuusvaatimuksen vastaista. 257 Yliopiston on kohdeltava esimerkiksi arviointitilanteissa samanlaisia tapauksia samalla tavalla. 258 Siten oppimisanalytiikan käyttöä esimerkiksi arvioinnin perusteena ei voi saman
opintojakson sisällä kohdistaa vain osaan opiskelijoista, vaan arviointi on tehtävä samoilla perusteilla ja menettelyillä kaikille opintojakson opiskelijoille. Toisaalta oppimisanalytiikan käyttäminen voi
inhimillisen vaikutuksen puuttuessa parantaa yhdenvertaista kohtelua. Oppimisanalytiikan kehittämistyössä ja laadunvarmistuksessa on kiinnitettävä huomiota potentiaalisesti syrjiviin toiminnallisuuksiin, ja on pyrittävä poistamaan tällaiset vaikutukset ja puututtava niihin välittömästi niiden
ilmetessä.
Tarkoitussidonnaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että yliopiston on käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Yliopisto ei voi hallintotehtävää hoitaessaan ryhtyä
toimiin muissa kuin yliopistolain tai muun lain mukaisissa tehtävissään ja tavoitteissa. 259 Tietosuojaasetuksen nojalla oppimisanalytiikan käyttötarkoitukset on määriteltävä ennen sen mahdollistaman
sovelluksen käyttöönottoa, joten käyttötarkoitussidonnaisuus vaikuttaa suoraan hallintooikeudellisen tarkoitussidonnaisuuden huomioon ottamiseen henkilötietojen käsittelyä suunniteltaessa. Oppimisanalytiikan käyttö on sidottu siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu ja tietoja
voidaan käsitellä vain tarkoituksiin, jotka ovat laillisia. Laillisuusvaatimukseen liittyy myös hallintolain tarkoitussidonnaisuusperiaate. Oppimisanalytiikan käyttötarkoitus hallintotehtävän hoitamisesKs. Kulla 2015, s. 93. Hallintoasian määrittely on kuitenkin vaikeaa, mutta se ei välttämättä ole erityisen
merkityksellistäkään. Ks. hallintolakia koskeva HaVM 29/2002 vp, s. 5, jossa todetaan lisäksi, että ”[h]allinnon
asiakkaiden näkökulmasta hallintoviranomaisten ja yksityisten julkisia hallintotehtäviä hoitavien tahojen
toiminta näyttäytyy viranomaistoimintana, jossa keskeistä asiakkaan oikeuksien ja oikeussuojan toteuttamiseksi
ei ole tunnistaa hallintoasiaa, vaan kyetä varmistumaan siitä, täyttääkö asiaa tai hallintotoimia suorittava
viranomainen tai muu taho velvoitteensa asianmukaisesti”.
255 Hallinnon oikeusperiaatteista ks. tarkemmin Kulla 2015, s. 96–115.
256 Ks. yhdenvertaisuuslain 1 §. Lain esitöiden mukaan lain tavoitteena on ensinnäkin edistää yhdenvertaisuutta
ihmisten välillä, ks. HE 19/2014 vp, s. 54.
257 Syrjinnästä erityisesti koneoppimisessa tietosuojanäkökulmasta ks. Koskinen 2018, s. 244–251.
258 Ks. yhdenvertaisuusperiaatteen vaikutuksesta yliopiston hallintoasian käsittelyyn Miettinen ym. 2009, s. 225–
227.
259 Miettinen ym. 2009, s. 228.
254
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sa ei saa olla yliopiston lainmukaisista tehtävistä ja toimivallasta poikkeava. Esimerkiksi rekrytointitarkoituksiin käyttöoikeuden antaminen yritykselle oppimisanalytiikan tuloksia sisältävään tietojärjestelmään on lähtökohtaisesti tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaista eikä katseluyhteyttä
(teknistä käyttöyhteyttä) tietojärjestelmään voida avata tällaiseen tarkoitukseen, ellei tiedonsaantija käsittelyoikeus perustu tällaista sähköistä tiedonsaantitapaa koskevaa nimenomaiseen säännökseen. Uudessa tiedonhallintalaissa ei ole mahdollistettu katseluyhteyksien avaamista muuten kuin
viranomaisten tai niiksi rinnastettavien muiden toimijoiden välille. Toisaalta opiskelija voi kyllä itse
luovuttaa oppimisanalytiikan tiedot yrityksen käyttöön, mutta se edellyttää opiskelijalta itseltään
siirtoon liittyviä toimia. Julkisuuslain perusteella yliopisto voi luovuttaa henkilötietoja suostumusperusteisesti, mutta luovutuksen saajalla tulee olla oikeus käsitellä henkilötietoja, jotta tiedot voidaan
luovuttaa. Luovutukseen annettu suostumus ei muodosta oletusta siitä, että luovutuksen saajalla
olisi suostumukseen perustuva oikeus käsitellä henkilötietoja. Yliopisto rekisterinpitäjänä vastaa
siitä, että opiskelijoiden henkilötietoja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin riippumatta siitä, perustuuko luovuttaminen nimenomaisiin, siihen oikeuttaviin säännöksiin vai rekisteröidyn
antamaan suostumukseen. Suostumusperusteisesta tietojen antamisesta on säädetty julkisuuslain
16.3 §:ssä ja 26.1 §:n 2 kohdassa.
Objektiviteettiperiaate edellyttää, että yliopiston toimien on oltava puolueettomia, joka edellyttää
muun muassa riippumatonta, opiskelijoiden tasapuolista kohtelua. 260 Tästä syystä oppimisanalytiikan käytössä on varmistettava se, ettei oppimisanalytiikan tietoja kyetä manipuloimaan siten, että
oppimisanalytiikan tuottaman tiedon johdosta tietty opiskelija tai opiskelijaryhmä tulee kohdelluksi
eri tavalla. Tällä vaatimuksella on vahvat liittymät esimerkiksi yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Yliopistossa työskentelevien henkilöiden tulee luonnollisesti tulkita oppimisanalytiikan tuottamaa
tietoa tasapuolisesti sekä toimia puolueettomasti saadun tiedon perusteella.
Suhteellisuusperiaatteesta johtuu, että yliopiston toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun
päämäärään nähden. Suhteellisuusperiaate on lähellä tietosuoja-asetuksen kohtuullisuusvaatimusta. 261 Oppimisanalytiikan päämääränä on usein laadukkaan opetuksen antaminen, oppimisen tukeminen, opiskelijan ohjaus sekä tiedolla johtaminen. Suhteellisuusperiaatteen tulkintaa oppimisanalytiikan puolella ohjaavat erityisesti opiskelijan yksityiselämän suojan sekä oikeusturvan vaatimukset. Oppimisanalytiikan käytön tulee siis olla suhteutettuna näihin päämääriin nähden. Oppimisanalytiikan käytössä suhteellisuusperiaate näkyy myös yksityiselämän suojan kautta – oppimisanalytiikan käyttö ei saa puuttua opiskelijan yksityiselämään enemmän kuin on tarpeen. 262 Opiskelijoiden
elintapojen ja muun yksityiselämän ydinalueeseen kuuluvan käyttäytymisen seuranta ei ole suhteellisuusperiaatteen mukaista.
Luottamuksensuojan periaatteen mukaan yliopiston toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Hallintolain esitöissä painotetaan tässä yhteydessä, että yksityisten
tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. 263 Luottamuksensuoja liittyy myös viranomaisen antamaan neuvontaan. 264 Siten myös oppimisanalytiikan antamia suosituksia, herätteitä – ja jopa niiden puuttumista – voidaan joutua arvioimaan luottamuksensuojan periaatteen kautta.
Jos oppimisanalytiikka antaa opiskelijalle esimerkiksi suosituksen opintojaksojen suorittamisjärjestyksestä, ja tämä virheellinen suorittamisjärjestyssuositus aiheuttaa lopulta sen, ettei opiskelija voi
Kulla 2015, s. 104–105.
Hallinto-oikeudelliseen suhteellisuusperiaatteeseen kuuluu osana myös kohtuuden vaatimus, ks. Kulla 2015,
s. 107–108 ja Mäenpää 2017, s. 162. Ks. myös Kirveskari 2009, s. 808–809.
262 Ks. Miettinen ym. 2009, s. 229, jotka pitävät suhteellisuusperiaatetta lievimmän keinon periaatteena. Opiskelijoiden oikeuksia tulee rajoittaa mahdollisimman vähän.
263 HE 72/2002 vp, s. 56.
264 Ks. viranomaisten neuvontavelvollisuuden, luottamuksensuojan ja chatbot-sovelluksien käytöstä Voutilainen
2018, s. 920–922.
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valmistua tavoiteajassa, voi virheellinen suositus tulla arvioitavaksi luottamuksensuojaperiaatteen
kannalta, jolloin opiskelijalle ei voi tulla virheellisestä ohjauksesta oikeuden menetyksiä. Jos yliopisto taas tarjoaa oppimisanalytiikkaa sisältäviä sovelluksia opiskelijoille ja näissä sovelluksissa on toiminnallisuuksia, joilla voi olla vaikutusta opiskelijan oikeudelliseen asemaan opintoja suoritettaessa,
voivat sovelluksen virheelliset toiminnallisuudet johtaa siihen, että opiskelija saa luottamuksen suojan toimiessaan yliopiston tarjoaman ohjauksen mukaisesti. Jos yliopisto on esimerkiksi luvannut
sovelluksen huomauttavan opiskelijaa tutkinnon tavoiteajassa suorittamisesta sekä puutteellisista
opintojaksovalinnoista tai virheellisestä suorittamisjärjestyksestä, voi tämän yliopiston ilmoittaman
sovelluksen palvelulupauksen perusteella muodostua oikeutettu odotus siihen, että analytiikka
puuttuu mainittuihin asioihin. Jos analytiikassa olevan puutteen tai virheen vuoksi sovellus ei toimi
palvelulupauksen mukaisesti, voi opiskelija vedota tehokkaasti luottamuksensuojaan, jos hän ei
tiennyt eikä hänen tullut tietää, miten hänen olisi tullut toimia tilanteessa, jossa sovellus toimi virheellisesti.
Sovelluksen selkeästi virheellinen toiminta, jonka myös opiskelija voi havaita, ei muodosta opiskelijalle luottamuksensuojaa. Luottamuksensuojan periaatteen vuoksi oppimisanalytiikan kehitystyössä
ja käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että oppimisanalytiikka toimii siten kuin sen
odotetaan toimivan. Tässä suhteessa yliopistojen on huolehdittava oppimisanalytiikkasovellusten
asianmukaisesta testaamisesta. Tiedonhallintalain 13.2 §:n mukaisesti yliopiston tehtävien hoitamisen kannalta olennaisten tietojärjestelmien vikasietoisuus ja toiminnallinen käytettävyys on varmistettava riittävällä testauksella säännöllisesti. Jos oppimisanalytiikkasovelluksia käytetään opiskelijoiden ohjauksessa tai oppimisen arvioinnissa, voidaan tällaisia sovelluksia pitää yliopistojen tehtävien
hoitamisen kannalta olennaisina tietojärjestelminä.
Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuuden vaatimus on hallintolain 7.1 §:ssä ilmaistu seuraavasti:
asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa
asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Palveluperiaatteen taustalla ovat ajatukset asiakasnäkökulmasta ja viranomaisten toiminnan tuloksellisuudesta. 265 Oppimisanalytiikka on palveluperiaatteen näkökulmasta hallinnon palvelu, jossa tulee
ottaa huomioon – palveluperiaatteen näkökulmasta – hallinnon asiakkaiden eli käytännössä opiskelijoiden tarpeet. Oppimisanalytiikan suunnittelussa ja käytössä on niin ikään korostettava näitä tarpeita. Toisaalta myös opettajien ja ohjaajien työajan tehokkaampi kohdistaminen oppimisanalytiikalla saadun tiedon avulla tukee palveluperiaatteen toteutumista. Palveluperiaatteen toteutumisen
kannalta on otettava huomioon myös se, ettei oppimisanalytiikka voi opiskelijoiden erityistarpeet
huomioiden olla ainoa tapa saada ohjausta tai tietoa opinnoista ja niiden etenemisestä.
Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää lähtökohtaisesti myös yliopistoa velvoittavan neuvontavelvollisuuden (hallintolaki 8 §) toteuttamisessa. Toisaalta oppimisanalytiikan käyttäminen opetuksessa
voi edellyttää oppimisanalytiikan käytön kouluttamista jo opetuksen osana yliopiston opetustehtävän (yliopistolaki 2.1 §) perusteella. Myös oppimisanalytiikka itsessään voi olla keino opetukseen
liittyvän yliopiston neuvontavelvollisuuden toteuttamiseen. Tällaisellekin neuvonnalle on olemassa
laadullisia vaatimuksia, jotka konkretisoituvat oppimisanalytiikan laatuvaatimuksina. 266
Hallintolain 9.1 §:ssä säädetään hyvän kielenkäytön vaatimuksesta, jonka mukaan viranomaisen on
käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Hyvän kielenkäytön vaatimus on otettava
huomioon myös silloin, kun oppimisanalytiikkaa käytetään yliopiston hoitaessa julkista hallintotehtävää. Tämä vaatimus korostuu esimerkiksi oppimisanalytiikan tuottamissa herätteissä ja ilmoituksissa. Kielilakia (423/2003) ei sovelleta sen 3.3 §:n kohdan nojalla yliopistoihin, joiden kielistä säädetään yliopistolaissa.

265
266

HE 72/2002 vp, s. 56.
Ks. neuvontavelvollisuuden laadullisista vaatimuksista Hakalehto-Wainio 2008, s. 353–356.
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Yliopistolain 11 §:n mukaan opetus- ja tutkintokieli on yliopistosta riippuen suomi, ruotsi tai molemmat, minkä lisäksi yliopisto voi päättää muunkin kielen, kuten englannin, käyttämisestä opetusja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa. Hallintokielenä yliopistossa on yliopistolain 35 §:n 2 momentin mukaan suomi lukuun ottamatta Åbo Akademia, Svenska Handelshögskolania sekä Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolania, joiden hallintokieli on ruotsi. Yliopistolain
35.3 §:ssä säädetään, että jokaisella on oikeus omassa asiassaan käyttää suomea tai ruotsia ja saada
toimituskirja käyttämällään kielellä. Lisäksi yliopistoaloitteellisissa hallintoasioissa yliopisto voi olla
velvoitettu hallintolain 26 §:n nojalla järjestämään tulkitsemisen ja kääntämisen myös muulle kielelle, kuten englanniksi. Oppimisanalytiikan käyttö liittyy osin sekä yliopiston opetukseen että hallintoon, jolloin kielivaatimukset tulee ottaa huomioon näiden käyttötarkoitusten mukaisesti. Esimerkiksi yksin englanninkielinen oppimisanalytiikkasovellus ei täytä kielivaatimuksia. Suomenkielisessä
yliopistossa analytiikan tuottaman tiedon tulee olla lisäksi hyvää suomen kieltä. Sama hyvän kielenkäytön vaatimus koskee myös muita kieliä, joilla sovellusta on mahdollista käyttää. Kaksikielisessä
yliopistossa oppimisanalytiikan palveluiden tarjoaminen esimerkiksi vain suomeksi voi muodostaa
syrjintäperusteen henkilön käyttämän kielen perusteella. Kielellisten oikeuksien toteuttamiseen
liittyy myös ymmärrettävyysvaatimus, joka on osa saavutettavuuden toteuttamiseen liittyviä vaatimuksia. Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja saavutettavuusdirektiivin perusteella
ymmärrettävyysvaatimuksen teknisen toteuttamisen yksityiskohdista verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa on määritelty WCAG 2.1 -ohjeistossa (W3C:n hallinnoima saavutettavuusohjeistus).
Oppimisanalytiikan keskeinen funktio on tuottaa tietoa. Tietoa käytetään ajoittain myös hallintoasian käsittelyssä 267, jolloin oppimisanalytiikan tuottama tieto on osa niitä tietoja ja sitä selvitystä, jonka perusteella asia ratkaistaan. Hallintolain 31.1 §:n nojalla yliopistolla on velvollisuus huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot
sekä selvitykset. Asianmukaisen selvittämisen vaatimuksesta seuraa se, että yliopistolta vaaditaan
huolellisuutta selvityksen hankkimisessa. 268 Selvittämisvelvollisuus asettaa myös laatuvaatimuksia
oppimisanalytiikan sovelluksille siten, että oppimisanalytiikkasovelluksia ei voida käyttää opiskelijalle oikeusvaikutuksia aiheuttavassa hallintotoiminnassa. Hallintolaissa ja yliopistolaissa säädetty
opiskelijan oikeus tulla kuulluksi voi vaikuttaa automatisoitavan prosessin edellytyksiin siten, ettei
prosessia voidakaan täysin automatisoida. Toisaalta tietosuoja-asetuksessa säädetty kielto automatisoidusta päätöksenteosta muodostaa yksin jo esteen sille, että hallinnollisessa päätöksenteossa ei
voida täysimääräisesti hyödyntää oppimisanalytiikkaa tai muita automatisoituja päätöksentekomenettelyjä, ellei niiden mahdollistamisesta säädetä erikseen laissa.
6.3

OPPIMISANALYTIIKAN KÄYTTÖ JA VIRKAVASTUU

Perustuslain 118 §:ssä on säädetty virkavastuun perusteista. Säännöksen mukaan virkamies vastaa
virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen
päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen
esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään. Virkavastuusäännös on perustuslaissa täydentämässä hallinnon lainalaisuusperiaatetta. 269 Virkavastuun toteuttamismuodot voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: hallinnolliseen virkavastuuseen, rikosoikeudelliseen virkavastuuseen ja vahingonkorvausvastuuseen. 270
Tietosuoja-asetuksen 82 artiklan 1 kohdan mukaan, jos henkilölle aiheutuu asetuksen rikkomisesta
aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta vahingosta. Vastuusta on mahdollista vapautua ainoastaan, jos
Tästä on kyse esimerkiksi opiskelijan arvioinnissa.
HE 72/2002 vp, s. 86. Ks. myös Voutilainen 2009, s. 287–289 hallintolain vaatimusten osalta ja tämän selvityksen pääluku 8 muuttuneista tiedonhallinnan vaatimuksista.
269 HE 1/1998 vp, s. 172.
270 Mäenpää 2017, s. 437.
267
268
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rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä osoittaa, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon
aiheuttaneesta tapahtumasta. Tietosuoja-asetuksen sääntelyyn nähden täydentävästi julkisyhteisön
ja julkista tehtävää lain nojalla hoitavan muun yhteisön korvausvelvollisuudesta on säädetty vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 2 §:ssä. Vahingonkorvausvelvollisuus kattaa julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon vain, milloin toimen tai tehtävän
suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole
noudatettu.
Tekoälyn käytössä virkavastuun toteuttaminen aiheuttaa haasteita. 271 Viranomaisen automatisoiduissa järjestelmissä tapahtuvasta virheestä seuraavasta virkavastuusta ei ole Suomessa yleisiä
säännöksiä. Oppimisanalytiikka on tässä selvityksessä läpikäydyllä tavalla ennen kaikkea tietoa tuottava järjestelmä, joka tukee päätöksentekoa. Siten viime kädessä oppimisanalytiikan tietojen perusteella tehdystä päätöksestä tai muusta ratkaisusta vastaa sen tehnyt henkilö muun muassa siitä
näkökulmasta, onko asia riittävästi ja asianmukaisesti selvitetty ennen asian ratkaisua. Järjestelmän
kehittänyt taho puolestaan voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi, mikäli järjestelmään on jäänyt
virheitä tai puutteita, jotka ovat aiheuttaneet vahinkoa yliopistolle, sen henkilöstöön kuuluvalle tai
opiskelijalle.

7

TIEDONHALLINTA

7.1

OPISKELIJATIETOJEN JA TUTKIMUSTIETOJEN TIEDONHALLINNAN LÄHTÖKOHTIA

Tiedonhallinnan sääntelyä ei ole sidottu pelkästään henkilötietojen käsittelyyn, mutta tietosuojasääntely on osa tiedonhallinnan sääntelyä. Viranomaisten toimintaan kohdistuvassa tiedonhallinnan sääntelyssä on yhdistetty eri intressejä, jotka on otettava huomioon käsiteltäessä viranomaisen
asiakirjoja. Näitä intressejä ovat erityisesti perustuslaissa säädetyt asiakirjajulkisuus, hyvä hallinto ja
oikeusturva sekä henkilötietojen suoja. Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki (906/2019)
tulee voimaan 1.1.2020 (jäljempänä tiedonhallintalaki, TihL). Tiedonhallintalain 3.1 §:ssä yliopistot
rinnastetaan viranomaisiin, joten niiden toimintaan sovelletaan tiedonhallintalakia. Kuitenkaan lain 3
luvun säännöksiä ei sovelleta yliopistoihin. Siten tiedonhallintalaki tulee sovellettavaksi yliopistojen
toimintaan samalla tavoin kuin julkisuuslaki. Tiedonhallintalaki on sääntelykohteeltaan sidottu julkisuuslaissa säädettyyn viranomaisen asiakirjan käsitteeseen. Tiedonhallintalaki ei tule sovellettavaksi,
jos käsiteltävä aineisto ei kuulu viranomaisen asiakirjan käsitteen alaan. Tässä suhteessa tutkijoiden
keräämät tutkimusaineistot eivät lähtökohtaisesti kuulu tiedonhallintalain soveltamisalaan, ellei
tutkimusaineisto ole kerätty yliopiston toimeksiannosta tai yliopiston lukuun siten, että tutkimusaineisto on yliopiston hallussa viranomaisen asiakirjoina. Kuten edellä on todettu, yliopistot voivat
tehdä myös tutkimusta, mutta perustutkimus on lähtökohdiltaan tutkijalähtöistä, jossa tutkija määrittelee tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät ja tutkittavat tietoaineistot sekä päättää julkaisufoorumista, jossa tutkimustulokset julkaistaan, jos tulokset saavat julkaisuluvan. Tutkija on näissä
toimissaan autonomisessa asemassa perustuslain 16.3 §:ssä turvatulla tieteen vapauden ja siihen
sisältyvän tutkimuksen vapauden edellyttämällä tavalla.
Jos tutkimusaineisto siirretään tutkijalta tai tutkimusryhmältä yliopiston hallintaan arkistoitavaksi,
muuttuu tietoaineiston luonne siten, että tutkimusaineisto tulee julkisuuslain soveltamisen piiriin ja
siten myös tiedonhallintalaki tulee sovellettavaksi tietoaineiston hallintaan. Jos tutkimusaineisto
kuitenkin arkistoidaan tutkijan tai tutkimusryhmän toimeksiannosta yliopiston arkistoon, tapahtuu
arkistointi tällöin tutkijan tai tutkimusryhmän lukuun, jolloin tietoaineisto ei kuulu julkisuuslain soveltamisalan piiriin eikä siihen sovelleta tiedonhallintalain säännöksiä. Yliopiston asema muiden
kuin yliopiston itsensä tuottaman tutkimusaineiston arkistonmuodostajana ja arkistoijana on oikeu271
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dellisesti järjestetty nykyisessä lainsäädännössä tulkinnanvaraisella tavalla. Kumotussa henkilötietolaissa (523/1999) korkeakoulujen asema henkilörekisterien arkistoijana oli järjestetty selkeämmällä
tavalla, joskin sekin perustui Kansallisarkiston lupaan.
Nykyään henkilötietojen arkistointi yliopistoissa on mahdollista tietosuojalain 4 §:n 4 kohdan perusteella, jossa henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen, kulttuuriperintöaineistojen sekä näiden
kuvailutietoihin liittyvien henkilötietojen käsittely arkistointitarkoituksessa on säädetty yleisen edun
mukaiseksi käsittelyperusteeksi. Säännös tarkoittaa, että rekisterinpitäjä saa käsitellä henkilötietoja
arkistokäyttötarkoituksessa. Rekisterinpitäjän vastuu käsitellä henkilötietoja sisältävää arkistoitua
aineistoa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti säilyy arkistoinnista huolimatta. 272 Säännös ei
mahdollista tietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle arkistokäyttötarkoitusta varten, vaan siirtäminen tai luovuttaminen tulee tapahtua muiden arkistointia koskevien säännösten perusteella.
Erityisiä henkilötietoryhmiä, rikostuomioita ja rikkomuksia sekä salassa pidettäviä tietoja sisältävien
tutkimustietoaineistojen siirtäminen tai luovuttaminen tutkijalta tai tutkimusryhmältä toiselle rekisterinpitäjälle (yliopisto) edellyttää nimenomaisia tiedonsaantiin tai luovuttamisoikeuteen perustuvaa
säännöstä. Koska arkistoinnista ei tällä hetkellä ole yliopistoja koskien voimassa kuin yleislakina
sovellettava arkistolaki (831/1994), voidaan tutkimusaineistojen siirtämistä tai luovuttamista arkistoon toteuttaa ainoastaan arkistolain perusteella lähinnä Kansallisarkistolle säädettyjen toimivaltuuksien puitteissa. Tässä suhteessa arkistointia koskevan sääntelyn uudistamiselle on tarvetta myös
yliopistojen aseman selkeyttämiseksi tutkimusaineistojen arkistoijana.
Tiedonhallintalain 2 §:n 9 kohdassa on säädetty tiedonhallinnan käsitteestä. Yliopistojen toimintaan
sovellettuna tiedonhallinnalla tarkoitetaan yliopiston tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa
syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia sekä tietoturvallisuustoimenpiteitä yliopiston tietoaineistojen,
niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista. Tiedonhallinta käsittää siten itse tietojen
käsittelyn, mutta myös tietojen hallinnointiin liittyvien tietojen käsittelyn sekä erilaiset toimet tietojen hallinnoimiseksi ja tietojenkäsittelyn turvaamiseksi tietoturvallisuustoimenpiteillä.
Opiskelijatiedot ovat opiskelijatietojärjestelmässä sekä erilaisilla oppimisalustoilla lähtökohtaisesti
viranomaiselle toimitettuja asiakirjoja tai viranomaisen laatimia asiakirjoja. Tietojärjestelmissä olevat
tiedot kuuluvat perustuslain 12.2 §:ssä säädetyn asiakirjajulkisuuden piiriin ja ne muodostavat eri
hakuperusteilla julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen halussa olevia asiakirjoja. 273 Näiden asiakirjojen hallintaan sovelletaan tiedonhallintalain säännöksiä sellaisenaan.
Tiedonhallintalaissa on säädetty tietoaineiston käsitteestä. Tiedonhallintalain 2 §:n 5 kohdan mukaan tietoaineistolla tarkoitetaan asiakirjoista ja muista vastaavista tiedoista muodostuvaa, tiettyyn
viranomaisen tehtävään tai palveluun liittyvää tietokokonaisuutta. Opetuksen toteuttamisesta muodostuvat asiakirjat ja muut vastaavat tiedot kuuluvat yhteen tietoaineistoon. Siten oppimisanalytiikan avulla opetus- ja ohjauskäyttötarkoitukseen muodostetut asiakirjat eivät muodosta omaa tietoaineistoa, vaan kuuluvat osaksi muuta opetuksen toteuttamista koskevaa tietoaineistoa. Opiskelijoita koskevat tiedot kuuluvat opetuksen toteuttamisen yhteydessä muodostuvaan tietoaineistoon.
Yliopiston toiminnan kehittämistä varten kerätyt ja käsiteltävät tiedot puolestaan muodostavat
oman tietoaineistonsa.
Opiskelijoita koskevat tiedot opiskelijatietojärjestelmässä eivät ole pääosiltaan salassa pidettäviä.
Tästä syystä tiedon luottamuksellisuus ei ole ensisijainen peruste opiskelijatietojen suojaamiselle
opiskelijatietojärjestelmässä, vaan tietoja suojataan erityisesti opiskelijan ja korkeakoulujen henkilöstön oikeusturvan sekä tietojen saatavuuden varmistamiseksi. Sen sijaan opiskelijoiden opintosuoritukset erilaisissa oppimisalustoissa ovat pääosin salassa pidettäviä, koska ne rinnastuvat julkisuuslain 24.1 §:n 30 kohdassa tarkoitettuihin koesuorituksiin. Näiden tietojen suojaamiseen vaikut272
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taa myös luottamuksellisuuden varmistaminen tiedon koko elinkaaren ajan. Arvioitaessa tietoaineiston ja siihen sisältyvien asiakirjojen salassa pidettävyyttä, on huomioitava, että arvosanatiedot numeerisina tietoina eivät ole salassa pidettäviä, koska niitä ei ole säädetty salassa pidettäviksi. Sen
sijaan arvosanatietojen perusteella muodostetut, opiskelijan oppimiskykyä ja –taitoa kuvaavat sanalliset arvioinnit ovat lähtökohtaisesti julkisuuslain 24.1 §:n 30 kohdassa tarkoitettuja oppilaan
henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia salassa pidettäviä tietoja. Oppimisanalytiikan avulla muodostetut, opiskelijan osaamista ja oppimista kuvaavat sanalliset analyysit ovat
julkisuuslain 24.1 §:n 30 kohdan nojalla salassa pidettäviä tietoja, joiden luottamuksellisuus on varmistettava lainsäädännön mukaisesti.
Oppimisanalytiikan käyttöönotto yliopistoissa tarkoittaa tiedonhallinnan muutosta opiskelijatietojen
käsittelyssä. Tiedonhallintalain 5.1 §:n nojalla yliopiston on määriteltävä ja kuvattava toimintaympäristönsä tiedonhallintamalli. Tiedonhallintamallin tarkoituksena on palvelujen, asiankäsittelyn ja
tietoaineistojen hallinnan suunnitteleminen ja toteuttaminen, tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja
rajoitusten toteuttaminen, moninkertaisen tietojen keruun vähentäminen, tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden toteuttaminen sekä tietoturvallisuuden ylläpitäminen. Tiedonhallintalain 5.2 §:ssä on säädetty tiedonhallintamallin sisällöstä. Jotta yliopistot voivat suunnitella oppimisanalytiikan tiedonhallinnan, tulisi niillä vielä tässä vaiheessa tiedonhallintalain täytäntöönpanoa olla ajantasaiset kuvaukset tietosuoja-asetuksen 30 artiklassa säädetyistä, käsittelytoimia koskevista selosteista sekä julkisuuslain 18.1 §:n 2 kohdassa tarkoitetut kuvaukset tietojärjestelmistä
(tietojärjestelmäseloste) sekä arkistolaissa säädetty arkistonmuodostussuunnitelma, joiden pohjalta
yliopistot tekevät tiedonhallintalain 5.3 §:ssä tarkoitetun tiedonhallinnan muutosvaikutuksen arvioinnin. Oppimisanalytiikan käyttöönotto on selvästi tiedonhallintalaissa tarkoitettu olennainen tietojärjestelmän käyttöönotto 274, josta on tehtävä muutosvaikutusarviointi. Niin ikään oppimisanalytiikan käyttöönotto on sellaista uutta teknologiaa, josta on tehtävä tietosuoja-asetuksen 35 artiklassa tarkoitettu vaikutustenarviointi, kuten edellä on selostettu. Tietosuoja-asetuksen ja tiedonhallintalain mukaiset arvioinnit voidaan yhdistää yhdeksi kokonaisarvioinniksi henkilötietojen käsittelyyn
ja tiedonhallintaan vaikuttavista muutoksista.
Tiedonhallintalain 5.3 §:n mukaan muutosvaikutukset on arvioitava seuraavista näkökulmista:
•

muutosvaikutukset tiedonhallinnan vastuisiin;

•

muutosten vaikutukset tietoturvallisuusvaatimuksiin ja –toimenpiteisiin, joista on
säädetty tiedonhallintalain 4 luvussa;

•

muutosvaikutukset tietoaineistojen muodostumiseen ja luovutustapaan kohdistuviin
vaatimuksiin;

•

muutosvaikutukset asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan vaatimuksiin;

•

muutosvaikutukset asiakirjojen julkisuuteen, salassapitoon, muualla säädettyihin suojaa koskeviin vaatimuksiin sekä tiedonsaantioikeuksiin.

Muutosvaikutusten arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon tietovarantojen yhteentoimivuus sekä
niiden hyödynnettävyys tietoaineistoja muodostettaessa ja hyödynnettäessä.
7.2

OPISKELIJATIETOJEN SUOJAAMISEN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET

Henkilötietojen suojaamisen yleisistä perusteista on säädetty yleisessä tietosuoja-asetuksessa varsin
yleisellä ja epätäsmällisellä tasolla. Tietosuoja-asetuksen 32 (1) artiklassa säädetään rekisterinpitäjän
ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuudesta toteuttaa riskiperusteisesti asianmukaiset tekniset ja
organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Mainitussa kohdassa on esimerkinKäyttöönotto pitää sisällään tässä asiayhteydessä sekä uuden tietojärjestelmän käyttöönoton että olemassa
olevien tietojärjestelmien olennaisten muutosten käyttöönoton.
274
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omainen luettelo suojatoimista, mutta ne eivät sido millään tavalla rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen käsittelijöitä teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tietosuoja-asetus
sisältää myös tekijöitä, jotka voidaan ottaa huomioon riskiperusteisesti arvioitujen teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamisessa. Näitä ovat käytettävissä oleva tekniikka, toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset.
Tietosuoja-asetuksen 25 artiklan perusteella rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että henkilötietojen
suojaaminen on järjestetty riskiperusteisen arvion perusteella asianmukaisella tavalla. Tämä arviointi
on tehtävä henkilötietojen käsittelytoimia suunniteltaessa, ja suojatoimien kuvaukset on liitettävä
osaksi tietosuoja-asetuksen 30 artiklassa säädettyä käsittelytoimia koskevaa selostetta. Opiskelijatietojen sekä opiskelijoiden oppimista ja opintosuorituksia koskevien tietojen käsittelyn yhteydessä
on huomioitava, että yliopisto on tietosuoja-asetuksen 25 (2) artiklan nojalla rekisterinpitäjänä velvollinen huolehtimaan siitä, että näitä tietoja ei käsitellä muihin kuin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, ja että tietoja voidaan käsitellä vain siinä määrin kuin ne ovat tarpeellisia käsittelyn
tarkoituksen kannalta katsottuna. Yliopistojen on pitänyt siten ennalta määritellä opiskelijatietojen
käsittelytarkoitukset ja sitoa ne käsittelyn oikeusperusteisiin. Käyttötarkoitusta voidaan muuttaa tai
laajentaa vain tietosuoja-asetuksessa tai kansallisessa lainsäädännössä mahdollistetuissa tilanteissa.
Käyttötarkoituksen muuttaminen voi tarkoittaa henkilötietojen siirtämistä tai luovuttamista toista
käyttötarkoitusta, kuten tutkimuskäyttötarkoitusta varten. Tätäkin varten yliopistojen on suunniteltava asianmukaiset suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Yliopistojen
on tietosuoja-asetuksen 25 (2) artiklan nojalla varmistettava teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, että opiskelijatietojärjestelmissä ja oppimisalustoissa tapahtuva henkilötietojen käsittely tapahtuu opetuskäyttötarkoituksiin sekä siihen liittyviin välittömiin muihin hallinnollisiin käyttötarkoituksiin, kuten tutkintojen myöntämiseen ja opiskeluoikeuksien valvontaan. Näissä järjestelmissä on
oltava asianmukaiset kontrollit, joilla jo ennalta pyritään minimoimaan ne riskit, jotka liittyvät käyttötarkoituksen tai tarpeellisuusvaatimuksen (minimointivaatimus) vastaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetuksen 25 artikla rajaa oppimisanalytiikan hyödyntämismahdollisuuksia olemassa oleviin tietoaineistoihin, ja toisaalta artikla asettaa vaatimuksia sille, että oppimisanalytiikan sovellukset on suunniteltava siten, että niissä on otettu huomioon tietosuoja-asetuksen 25 artiklassa
säädetyt oletusarvoisen tietosuojan toteuttamisen vaatimukset.
Kansallisen tietosuojalain 6.2 §:ssä on säädetty erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen suojatoimenpiteistä, mutta ne eivät ole rekisterinpitäjiä sitovia. Momentissa on esimerkinomainen listaus niitä suojatoimenpiteistä, jotka ainakin tulisi ottaa huomioon asianmukaisia suojatoimia
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Osa luettelossa olevista suojatoimista toteutetaan yliopistoissa
suoraan tietosuoja-asetuksen nojalla, kuten tietosuojavastaavan nimittäminen. Tietosuojalaissa luetellut suojatoimet eivät ole yliopistoissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn kannalta olennaisia,
koska esimerkiksi tiedonhallintalaissa on säädetty tarkentavasti useista tietosuoja-asetuksen tarkoittamista suojatoimista.
Tiedonhallintalain 4 luvussa on säädetty kansallisista, kaikkia viranomaisia ja niihin rinnastettavia
muita toimijoita – kuten yliopistoja – koskevista tietoturvallisuusvaatimuksista. Näistä säännöksistä
voidaan poiketa vain, jos niistä on erikseen erityislainsäädännössä toisin säädetty. Oppimisanalytiikan näkökulmasta keskeiset tietoturvallisuusvaatimukset on esitetty tiedonhallintalain 13–17 §:ssä.
Tietojärjestelmien tietoturvallisuustoimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava tiedonhallintalain
13.1 §:n nojalla riskiarvioinnin perusteella. Momentissa edellytetään, että yliopiston (tiedonhallintayksikkö) tietoturvallisuuden tilaa on seurattava ja tietoaineistojen sekä tietojärjestelmien tietoturvallisuus varmistettava. Riskiarviointi on tässä suhteessa jatkuvaa, jolloin yliopiston on arvioitava
riskit toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten johdosta. Tekoälysovellusten tai muiden analytiikkasovellusten käyttöönotto liittyy toimintaympäristön muutoksiin, jolloin riskiarviointia sekä sen
johdosta todennäköisesti myös tietoturvallisuustoimenpiteitä on päivitettävä. Riskiarvioinnit vaikuttavat myös analytiikkasovellusten hankintaan. Tiedonhallintalain 13.4 §:n mukaisesti yliopiston on
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varmistettava hankinnoissaan, että hankittavaan tietojärjestelmään on toteutettu asianmukaiset
tietoturvallisuustoimenpiteet.
Tiedonhallintalain 13.2 § edellyttää, että yliopiston on varmistettava sen tehtävien hoitamisen kannalta olennaisten tietojärjestelmien vikasietoisuus ja toiminnallinen käytettävyys riittävällä testauksella säännöllisesti. Jos oppimisanalytiikkaa aletaan käyttää ensisijaisena tai ainoana keinona oppimistulosten tai opintosuoritusten arviointiin, kuuluvat analytiikkasovellukset tällaisiin olennaisiin
tietojärjestelmiin tai niiden osiin, jolloin niiden vikasietoisuus ja toiminnallinen käytettävyys on varmistettava säännöllisesti.
Tiedonhallintalain 14 §:ssä on säädetty tietojen siirtämisestä yleisessä tietoverkossa silloin, kun siirrettävät tiedot ovat salassa pidettäviä. Käytettäessä esimerkiksi pilvipalveluissa olevaa oppimisdataa
hyödyksi oppimisanalytiikkasovelluksissa, 14 §:n vaatimusten on täytyttävä tiedonsiirrossa. Tiedonsiirron on oltava salattua tai muuten suojattua. Lisäksi tietojen vastaanottaja on varmistettava tai
tunnistettava. Kun kysymys on teknisten rajapintojen kautta tapahtuvasta tiedonsiirrosta, vastaanottaja on käytännössä varmistettava esimerkiksi palvelinvarmenteiden tai muiden vastaavien avulla.
Kehitettäessä opiskelijoille yleiseen tietoverkkoon digitaalisia palveluja, kuten opintotietopalveluja
(Weboodi, Peppi ym.), on niissä huomioitava myös digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun
lain (306/2019) 6 §:ssä säädetyt sähköisen tunnistamisen perusteita koskevat säännökset. Pääsyä
opiskelijatietoihin ei ole tarvetta rajoittaa vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmillä, mutta
opintosuorituksiin liittyvien tietojen ollessa salassa pidettäviä, voi avoimessa tietoverkossa käytettävissä oleviin palveluihin tulla sovellettavaksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 6.2
§:n vaatimus vahvan sähköisen tunnistamisen tai muun vastaavan tietoturvallisen tunnistuspalvelun
käytöstä.
Tiedonhallintalain 15.1 §:ssä on säädetty tietoaineistojen turvallisuuden varmistamisesta. Lähinnä
oppimisanalytiikan näkökulmasta tietoaineistojen suojaamisvaatimuksista voidaan nostaa esiin tietoaineistojen alkuperäisyyden, ajantasaisuuden ja virheettömyyden varmistaminen. Hyödynnettäessä opiskelijoiden oppimista kuvaavia tietoja tai tehtäessä opiskelijan opintosuoritusten arviointia
tekoälyn avulla, on tietoaineiston laatuun kiinnitettävä erityistä huomiota varmistamalla, että se on
alkuperäistä ja ettei se ole vanhentunutta. Myös virheettömyys on varmistettava. Nämä elementit
luovat pohjan oikeusturvalle analytiikkaa hyödynnettäessä. Ennen oppimisanalytiikkasovellusten
käyttöönottoa onkin varmistettava, että ne tietoaineistot, joita sovellus hyödyntää täyttää alkuperäisyyden, ajantasaisuuden ja virheettömyyden vaatimukset siten, että tietoaineistojen laadun varmistamiselle on asetettu riittävät kontrollit.
Tiedonhallintalain 16 §:ssä on säädetty tietojärjestelmien käyttöoikeuksien määrittämisestä, joka on
tehtävä kunkin käyttäjän tehtäviin liittyvien käyttötarpeiden mukaan. Näiden käyttötarpeiden on
oltava käyttötarkoituksen mukaisia ja käyttöoikeuksien on liityttävä kunkin käyttäjän tehtävien suorittamiseen. Vastaavaa periaatetta on noudatettava myös eritasoisia tekoälysovelluksia käytettäessä.
Tekoälysovellukselle voi antaa pääsyn vain tietoaineistoihin, jotka vastaavat käyttötarkoitukseltaan
tekoälysovelluksen käyttötarkoitusta. Siten tekoälysovelluksilla ei voida ohittaa niitä vaatimuksia,
joita tietojärjestelmien luonnollisina henkilöinä toimiville käyttäjille on säädetty.
Tiedonhallintalaissa säädetään myös lokitietojen keräämistä koskevista edellytyksistä ja vaatimuksista. Lain 17 §:n mukaisesti yliopiston on huolehdittava, että sen tietojärjestelmien käytöstä ja niistä
tehtävistä tietojen luovutuksista kerätään tarpeelliset lokitiedot, jos tietojärjestelmän käyttö edellyttää tunnistautumista tai muuta kirjautumista. Laissa ei siten vaadita lokitietojen keräämistä niistä
digitaalisista palveluista tai tietojärjestelmistä, joihin pääsyä ei ole rajoitettu. Toiseksi lokitietojen
keräämisessä on huomioitava, että yliopiston on arvioitava kunkin tietojärjestelmän tai sovelluksen
osalta erikseen, millä perusteella lokitietoja kerätään ja mitkä lokitiedot ovat tarpeellisia. Tiedonhallintalain 17 §:n mukaan lokitietojen käyttötarkoituksena on tietojärjestelmissä olevien tietojen käytön ja luovutuksen seuranta sekä tietojärjestelmän teknisten virheiden selvittäminen. Yliopiston on
arvioitava, mitkä käyttötarkoitukset ovat tarpeellisia kussakin tietojärjestelmässä lokitietojen kerää75
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miseen. Muun muassa oikeusturvaan liittyvistä syistä tietojen käyttöä koskevat lokitiedot on kerättävä oppimisanalytiikka- ja tekoälysovelluksista. Niin ikään virheselvittelyjä varten lokitietojen kerääminen on ilmeisen tarpeellista oppimisanalytiikka- ja tekoälysovelluksissa. Jos näistä sovelluksista luovutetaan tietoja johonkin toiseen sovellukseen, myös tietojen luovutuksista on kerättävä lokitiedot.
7.3

OPISKELIJATIETOJEN HALLINTA – ASIANHALLINTAA VAI PALVELUJEN TIEDONHALLINTAA

Tiedonhallintalaissa on säädetty asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan perusvaatimuksista.
Yliopistolla on oltava asiarekisteri, mutta sen tietosisältö voi koostua useissa järjestelmissä olevista
asiaa, asiakirjoja ja asiankäsittelyä kuvaavista metatiedoista. Tiedonhallintalain 25 §:ssä on säädetty
asiakirjojen rekisteröintivelvollisuudesta asiarekisteriin. Oppimisanalytiikkasovelluksen tuottamia
asiakirjoja tai muita niitä vastaavia tietoja voidaan pitää lähtökohtaisesti viranomaisen laatimina
asiakirjoina, jolloin niiden tiedonhallintaan sovelletaan viranomaisen laatimien asiakirjojen tiedonhallintaa koskevia rekisteröintisäännöksiä. Opiskelijahallintoon liittyvät toimintaprosessit ovat pääosin asiankäsittelyprosesseja. Kuitenkin opetuksen antamiseen ja opintojen ohjaamiseen liittyvät
asiakirjat muodostuvat osana palvelun tuotantoa. Ne eivät muodostu varsinaisissa asiankäsittelyprosesseissa, vaikka esimerkiksi tenttiin ilmoittautuminen, tentin suorittaminen ja tentin arvostelu
muodostaakin asiankäsittelyprosessia muistuttavan prosessin. Opintosuoritusten toteuttamisen
voidaan katsoa olevan osa yliopiston palvelujen tuottamista, jolloin tällaisissa prosesseissa muodostuvien asiakirjojen hallintaan voidaan soveltaa tiedonhallintalain 27 §:ssä säädettyjä palvelujen tietoaineistojen hallintaa koskevia säännöksiä. Olennaista tällöin on, että yliopiston on rekisteröitävä
palveluja tuotettaessa muodostuvat asiakirjat ja muut tiedot viipymättä siten, että niiden muodostuminen palvelua tuotettaessa voidaan jälkikäteen todentaa. Säännös koskee myös oppimisanalytiikkasovellusten tuottamaa tietoa, jos tiedot muodostavat viranomaisen asiakirjoja. Opetuksen
toteuttamisen yhteydessä näillä sovelluksilla muodostettava data on sellaista, että ainakin se kuuluu
pääosin viranomaisen asiakirjan käsitteeseen, ja näitäkin tietoja koskevat tiedonhallintaa koskevat
vaatimukset.

8

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Oppimisanalytiikan käytössä on tärkeää tunnistaa sille määritelty käyttötarkoitus, sillä käyttötarkoitus rajaa henkilötietojen käyttömahdollisuuksia. Oppimisanalytiikkaan ja sen tietoihin kohdistuva
tutkimus on käyttötarkoituksena erotettava oppimisanalytiikan käytöstä yliopiston lakisääteisten
velvoitteiden, kuten opetuksen ja ohjauksen antamisen, toteuttamiseen. Käyttötarkoitukset tulee
pyrkiä määrittelemään ennen tietojen keräämistä, jotta voidaan varmistua henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuudesta kyseiseen tarkoitukseen nähden. Oppimisanalytiikkaa kehitettäessä on otettava
huomioon paitsi rekisterinpitäjään kohdistetut velvollisuudet, myös muut lainsäädännöstä johtuvat,
käsittelyyn vaikuttavat velvollisuudet. Oppimisanalytiikkaa ei voida kehittää yliopistoissa pelkästään
tietosuojalainsäädännön näkökulmasta, koska niiden toimintaan vaikuttaa kansallisen liikkumavaran
puitteissa yleishallinto-oikeudellinen sääntely, joista keskeisimpiä ovat hallintolaki, julkisuuslaki ja
tiedonhallintalaki sekä erityislakina yliopistolaki. Uusi tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020,
joten siinä olevat velvollisuudet muun muassa tiedonhallinnan muutosvaikutusarvioinnin tekemisestä on otettava huomioon yliopistoissa oppimisanalytiikkaa kehitettäessä. Tiedonhallintalaki sisältää
siirtymäsäännöksiä, joten kaikki siinä säädetyt velvollisuudet eivät tule voimaan yliopistoja velvoittavasti lain voimaantullessa.
Jos oppimisanalytiikan tietoja halutaan käyttää yliopiston lakisääteisiin tehtäviin liittymättömissä
toiminnoissa, kuten yliopiston toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä, tietojen käsittelyperuste
tulee järjestää käytännössä joko tilastotarkoituksen kautta tai perustuen yliopiston oikeutettuun
etuun. Viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät mahdollistava käsittelyperuste tietosuojalaissa
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ei ole sellaisenaan yliopistojen käytettävissä. Yliopiston oikeutetun edun käyttämiseen käsittelyperusteena tulee kuitenkin suhtautua varauksellisesti, ja se edellyttää huolellista oikeutetun edun sekä
rekisteröidyn etujen, perusoikeuksien ja -vapauksien välistä punnintaa.
Tietojen säilytysaika tulee myös määritellä täsmällisesti ja avoimesti. Tietojen pysyvä säilyttäminen
on sallittua vain poikkeuksellisesti ja vaatii vahvat perusteet. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota
siihen, kuinka kauan henkilötietoja on tarpeen säilyttää muodossa, josta yksittäiset henkilöt ovat
tunnistettavissa. Oppimisanalytiikan tietoja ei voida säilyttää ikuisesti esimerkiksi vain mahdollisia
tulevia tutkimuksia, uusia käyttötarkoituksia tai tulevaisuudessa kehitettäviä analytiikkatyökaluja
varten, ellei Kansallisarkisto ole päätöksellään määrännyt tiedot arkistoitavaksi.
Opiskelijan profilointia sisältävät, ennustavat ja ennakoivat oppimisanalytiikan toiminnot pitävät
sisällään lähtökohtaisesti korkeamman riskin, mutta ne ovat kuitenkin oikein toteutettuina mahdollisia toiminnallisuuksia oppimisanalytiikassa. Profilointiin sovelletaan henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita sekä muita käsittelylle säädettyjä vaatimuksia. Profiloinnista on kuitenkin erotettava tilanteet, joihin liittyy automaattista päätöksentekoa. Automaattinen päätöksenteko yliopiston
julkisen vallan käyttöön liittyvissä tilanteissa, kuten täysin automaattinen opintosuoritusten arviointi- tai opiskelijavalintapäätöksen tekemisessä, ei ole mahdollista ilman erityislainsäädännön tukea.
Tällaista erityislainsäädäntöä ei ole tällä hetkellä Suomessa voimassa.
Oppimisanalytiikan käytössä tulee myös ottaa huomioon opiskelijan oikeusturva. Mitä vahvemmin
yliopistossa tehtävien päätösten, ratkaisujen tai muiden toimenpiteiden perusteena nojaudutaan
oppimisanalytiikan tietoihin, sitä tärkeämpää on varmistua oppimisanalytiikan tuottaman arvio- ja
analyysitiedon laadusta. Automatisoituvissa hallintoprosesseissa vastuukysymykset muuttuvat haasteellisiksi, vaikkakin viimesijainen vastuu usein jää analytiikan tietojen perusteella päätöksen tehneelle opettajalle tai muulle yliopiston henkilöstöön kuuluvalle.
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OPPIMISANALYTIIKAN YKSINKERTAISTETTU RISKIARVIO
Tämän taulukon avulla on mahdollista arvioida riskin potentiaalia EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Mikäli vastaukset osoittavat korkeaa riskiä, on käsittelystä
tehtävä tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutustenarviointi. Tämä riskiarvio on yksinkertaistettu
malli, ja voi vaatia erilaisia painotuksia riippuen siitä, millainen käyttötapaus on käsillä. Kysymyksiä
voi käyttää myös käyttötapausten suunnittelussa, jotta riskiä saadaan pienennettyä. Vastaus oikean reunan sarakkeeseen on potentiaalinen riskiä lisäävä seikka.
Tämä riskiarviomalli on tehty tietosuojavaltuutetun toimiston sekä WP29-tietosuojatyöryhmän
ohjeistusten perusteella ja sovitettu oppimisanalytiikan tarpeisiin.
Lue lisää:
Tietosuojaavaltuutetun toimisto
https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit
WP29-työryhmän ohje riskiarviosta ja vaikutustenarvioinnista
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236

KÄYTTÖTAPAUS:
VAIHE 1: Tunnista potentiaaliset riskit tai riskiä kasvattava käsittely
I Käsittelyn luonne

Potentiaalinen
riski

Käsiteltävät tiedot
1.

2.

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Käsitelläänkö erityisiin henkilötietoryhmiin* kuuluvia tietoja?

* tiedot, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys; geneettiset
tai biometriset tiedot, terveystiedot sekä luonnollisen henkilön seksuaalista
käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot

Käsitelläänkö salassa pidettäviä** tietoja?

** mm. opiskelijan koesuoritus; todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät
opiskelijan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, henkilölle
suoritettu psykologinen testi, soveltuvuuskoe tai näiden tulos; tiedot opiskelijan elintavoista; tutkimussuunnitelma; salassa pidettävät yhteystiedot

Rekisteröidyn oikeudet
3.

Onko rekisteröidyn oikeus saada käsittelystä selkeäkielistä ja helposti
ymmärrettävää informaatiota turvattu riittävällä tasolla?

4.

Onko rekisteröidyn oikeudesta tutustua tietoihinsa huolehdittu riittävällä tasolla?
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5.

Onko rekisteröidyn muut oikeudet, kuten oikeus vastustaa käsittelyä,
huomioitu riittävällä tasolla?

6.

Onko suunniteltu käsittely rekisteröidyn kannalta odotettavissa (käsittelyn ”yllättävyys” opiskelijalle on minimoitu)?

Uusi teknologia ja innovaatiot
7.

KYLLÄ

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

EI

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Onko tarkoitus käyttää uusia teknologioita ja innovaatioita, joiden
riskejä ja toimintaa ei välttämättä tunneta vielä erityisen tarkkaan?

Rekisteröity–rekisterinpitäjä -suhde
8.

Jääkö suunniteltu käsittely julkisen vallankäytön ulkopuolelle?

9.

Onko opiskelijalla, objektiivisesti arvioiden, mahdollisuus vaikuttaa
siihen, millaista tietoa hänestä kerätään ja miten sitä käsitellään?

II Käsittelyn laajuus
Määrät
10. Rekisteröityjen määrä: Onko käsittelyn kohteena suuri opiskelijamäärä?
11. Henkilötietojen määrä: Käsitelläänkö käsittelyn kohteena olevan yksittäisen opiskelijan henkilötietoja laajasti?
Säilytysaika
12. Säilytetäänkö tietoja hyvin pitkään tai pysyvästi?
Organisatorinen laajuus
13. Käsitelläänkö tietoja vain tietyssä yksikössä, kuten yliopiston tietyllä
laitoksella?
14. Käsitelläänkö tietoja vain oman yliopiston sisällä?
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III Käsittelyn asiayhteys

EI

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

15. Ovatko tiedot opiskelijan näkökulmasta luottamuksellisia?
16. Onko tarkoituksena yhdistellä laajasti eri yhteyksistä saatuja opiskelijan tietoja?
17. Onko tietojen yhdistäminen opiskelijan näkökulmasta yllättävää ja
odottamatonta?
18. Syntyykö käsittelyn tuloksena julkisuuslain nojalla julkisia tietoja?
IV Käsittelyn tarkoitukset
19. Onko tarkoituksena tarkkailla, seurata tai valvoa opiskelijoita järjestelmällisesti?
20. Ovatko käsittelyn tarkoitukset opiskelijan näkökulmasta yllättäviä ja
ennakoimattomia?
21. Onko tarkoituksena arvioida tai pisteyttää opiskelijoita (profilointi, jos
automaattista)?
22. Tehdäänkö automaattisesti opiskelijaa koskevia päätöksiä?
23. Jos päätöksiä tehdään, ovatko tällaisten päätösten vaikutukset erityisen merkittäviä?
24. Voiko opiskelijalta poistua käsittelyn seurauksena oikeus osallistua
tietylle opintojaksolle tai saada tiettyä palvelua taikka voiko käsittely
muuten vastaavalla tavalla rajoittaa opiskelijan oikeutta valita vapaasti?
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VAIHE 2: Varsinainen riskiarvio
Arvioi edellä kunkin osion perusteella erikseen riskin suuruutta. Huomioon otetaan erityisesti riskin
todennäköisyys ja sen toteutuessa aiheutuvan vahingon vakavuus. Vaiheessa 1 vastaus vasempaan
sarakkeeseen ennakoi pienempää riskipotentiaalia ja vastaus oikeaan sarakkeeseen ennakoi suurempaa riskipotentiaalia.
Huomaa kuitenkin, että arviota ei voi tehdä yksin keskiarvoperusteisesti, vaan jo yksi riskitekijä
tietyssä osa-alueessa voi tehdä käsittelystä korkean riskin käsittelyä. Samoin tässä vaiheessa kokonaisarvion lopputulos voi olla korkea riski, vaikka vain yksi osa-alue on korkean riskin toiminto.
Arviossa voidaan käyttää apuna tietosuojavaltuutetun toimiston laatimaa arviointitaulukkoa.

Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto [https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit] (1.4.2019)

ARVIOINTI

MATALA
RISKI

KESKIMÄÄRÄINEN RISKI

KORKEA RISKI

I Käsittelyn luonne
II Käsittelyn laajuus
III Käsittelyn asiayhteys
IV Käsittelyn tarkoitukset
KOKONAISARVIO
↓
Tee vaikutustenarviointi
tietosuoja-asetuksen 35
art. mukaisesti
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