
 

Opintorekisteritietojen luovuttaminen Aalto-yliopiston ulkopuolisille 
tahoille 
 
Opintorekisteritietojen luovutuksissa pyydämme olemaan yhteyksissä osoitteeseen:  

opireports ( ät ) aalto.fi 

Yliopiston kaikkeen toimintaan sovelletaan julkisuuslakia (621/1999), jonka puitteissa Aalto-yliopiston 
ulkopuolisilla tahoilla on oikeus saada tietoa asiakirjoista ja rekistereistä sikäli kuin se on muiden tietojen 
luovutuksia säätelevien lakien mukaista.  

Tällä sivustolla eritellään tietojen luovutuksia koskevia sääntöjä ja Aalto-yliopiston käytänteitä niihin 
liittyen.  

Tietojen luovuttaminen tutkimuskäyttötarkoituksiin 

Korkeakoulujen opiskelijoita koskevia rekistereitä käytetään paljon erilaisten tutkimusten ja selvitysten 
tekemiseen. HetiL 523/1999 14 §:n mukaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten saa henkilötietoja 
käsitellä, jos: 

1) tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilön yksilöintiä koskevia tietoja ja jos rekisteröityjen suostumusta ei 
tietojen suuren määrän, tietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia;  

2) henkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on 
vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä;  

3) henkilörekisteriä käytetään ja siitä luovutetaan henkilötietoja vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta 
varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille; 
sekä 

4) henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoitavaksi tai sen tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, 
ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen 
suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.  

Muut luovutusperusteet 

Muita luovutusperusteita voivat olla historiallinen tutkimus, toimituskäyttö, taiteelliset ja kirjalliset 
käyttötarkoitukset sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät. 

Historiallinen tutkimus voi olla esimerkiksi tieteellistä tutkimusta edeltävää tutkimusta tai itsenäistä 
tutkimusta, joka ei täytä tieteellisen tutkimuksen kriteereitä. 

Toimittajille voidaan korkeakoulun arvion perusteella luovuttaa heidän käyttöönsä tarpeellisia tietoja. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa taiteellisiin ja kirjallisiin tarkoituksiin esimerkiksi tausta-aineistoksi 
elokuvan tai näytelmän käsikirjoitusta varten. 



 
Viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät: 

Viranomaisten toiminta Suomessa perustuu lakiin. Monilla viranomaisilla (kuten KELA) on lakiin perustuva 
oikeus käsitellä ja saada säännönmukaisesti tiettyjä tietoja. Monet suomalaiset viranomaiset tiedustelevat 
yksittäisten opiskelijoiden tai hakijoiden tietoja, kuten poliisi, rajavartiolaitos ja ulkomaalaisvirasto. 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa pyydetyssä muodossa silloin kun on selvää, että pyyntö perustuu ao. 
viranomaisen tehtäviin. Ulkomaalaisten viranomaisten kyselyihin vastatessa on syytä selvittää 
käyttötarkoitus tarkemmin sekä muistaa, että henkilötietojen luovuttaminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle 
on pääsääntöisesti kielletty ilman rekisteröidyn suostumusta. 

Tietojen luovutuksia koskevat lait ja velvollisuudet 

Pyydämme henkilöitä, jotka pyytävät henkilötietoja tieteellistä tutkimusta varten, tutustumaan seuraaviin 
tietosuojavaltuutetun ohjeisiin. 

Tietosuoja ja tieteellinen tutkimus henkilötietolain kannalta 

http://www.tietosuoja.fi/uploads/8evlt8qrbsw3ud.pdf 

Rekisteritutkimuksen tietosuojaopas tutkijoille ja tietopyyntöjä käsitteleville viranomaisille 

http://www.tietosuoja.fi/uploads/rv6p0pe1cbyjxm.pdf 

Luovutettavat tiedot 

Opintotietojärjestelmä Oodin rekisteriseloste määrittelee tietojärjestelmän käyttötarkoitukset, jotka 
rajaavat mahdollisuuksia luovuttaa sieltä tietoja eri tarkoituksiin:  

https://wiki.aalto.fi/download/attachments/55372960/oodi_rekisteriseloste_fi.pdf 

Hakemus ja liitteet  

Pyydämme täyttämään oheisen lomakkeen hakemuksia varten [tietojen luovutus lomake.doc] 

Tieteelliseen tutkimukseen tietoja pyydettäessä, joko Aallosta tai Aallon ulkopuolelta, lomakkeeseen tulee 
liittää: 

• Rekisteriseloste 

• Tieto tutkimussuunnitelmasta, josta ilmenee tutkimustehtävä, millä tavoin henkilötiedot ovat 
tarpeen tutkimuksen toteuttamiselle ja miten niitä aiotaan tutkimuksessa käsitellä, säilyttää ja 
hävittää. Koko tutkimussuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa tätä tarkoitusta varten. 

• Tieto vastuullisesta johtajasta/tutkimusryhmästä ml. opinnäytteen vastuullisesta ohjaajasta 
(vastuuopettaja korkeakoulussa/tutkimuslaitoksessa).  

• Jos henkilötietoja pyydetään ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetutkimuksen tekemistä 
varten, pyytäjän on lisäksi toimitettava korkeakoulunsa vastuullisen ohjaajan (nimeke voi olla 
valvoja, vastuuprofessori tms.) kirjallinen lausunto siitä, että henkilötietojen käsittely perustuu 
vähintään vastuullisen ohjaajan hyväksymään suunnitelmaan ja on tarpeen opinnäytetutkimuksen 

http://www.tietosuoja.fi/uploads/8evlt8qrbsw3ud.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/rv6p0pe1cbyjxm.pdf
https://wiki.aalto.fi/download/attachments/55372960/oodi_rekisteriseloste_fi.pdf


 
toteuttamisella. Vastuullinen johtaja tai tutkimusryhmä on ilmoitettava. Opiskelija ei näissä 
tapauksissa itse voi olla tutkimuksen vastuullinen johtaja, koska ylemmän korkeakoulututkinnon/ 
ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteen tekijällä ei ole vielä tieteellisen tutkimuksen 
johtamiseen vaadittavaa osaamista. Vastuullinen ohjaaja voi olla tutkimuksen johtaja. 
Opinnäytetutkimusta voidaan tehdä myös tutkimusryhmässä ja osana korkeakoulun tai muun 
laitoksen laajempaa tutkimusta, jolloin tutkimuksen vastuullinen johtaja on joku muu kuin 
vastuullinen ohjaaja. 

Yliopisto ratkaisee asian vasta, kun pyydetyt tiedot on toimitettu.  

Aallossa ei valitettavasti ole palvelua kyselyjen edelleen lähettämiseksi, joten verkossa toteutettavia 
kyselytutkimuksia varten luovutamme tietojen pyytäjille tarvittaessa opiskelijoiden sähköpostiosoitteet 
kyselyjen lähettämistä varten. Näissä tapauksissa opiskelijoiden sähköpostiosoitteita ei saa näyttää kaikille 
vastaanottajille, vaan ne tulee laittaa sähköpostin Bcc-kenttään.  

Pyydämme myös kysely- ja muiden tutkimusten tekijöitä arvioimaan, mikä on sopiva otos tutkimusta varten 
suhteessa tutkittavaan opiskelijamäärään. Emme luovuta missään tapauksessa kaikkien Aallon 
opiskelijoiden henkilötietoja. Tutkimuksesta riippuen sopiva otos voi yleensä olla muutamasta kymmenestä 
muutamaan sataan henkilöön. 

Kyselytutkimuksiin luovutetaan vain niiden opiskelijoiden yhteystietoja, jotka ovat antaneet 
suostumuksensa henkilötietojen luovuttamiseen kyselytutkimuksiin riippumatta siitä, katsotaanko 
kyselytutkimus samalla osaksi tieteelliseksi tutkimukseksi. Yliopiston opintotietorekisterin 
käyttötarkoitukseen (opetustehtävän hoitaminen) liittyvissä yliopiston omissa selvityksissä kysely voidaan 
tarvittaessa lähettää myös muille opiskelijoille, kun se voidaan tehdä henkilötietoja luovuttamatta. 

Vastausaika 

Pyrimme vastaamaan pyyntöihin tietojen luovuttamisesta välittömästi ja tekemään luovutukset viimeistään 
kahden viikon kuluessa tukipyynnöstä. Varaamme kuitenkin oikeuden käyttää luovutuspyyntöihin 
pitempään, jos ne vaativat paljon työtä.  

Maksut 

Tietojen luovutukset ovat niiden pyytäjille pääsääntöisesti maksuttomia. Tietyissä tapauksissa 
tietopyyntöjen toteuttamisesta voidaan periä omakustannusperusteen mukainen korvaus, joka kattaa 
välittömät kulut (esim. kopiointikustannukset) ja pyynnön toteuttamiseen kohdistuneen työpanoksen. 
Tietojen maksullisuudesta ollaan erikseen yhteyksissä luovutuksen pyytäjään. 
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