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Tässä tutkielmassa tutkitaan henkilötietojen käsittelyä kliinisissä lääketutkimuksissa. Kliinisellä lääketutkimuksella tarkoitetaan 
ihmiseen kohdistuvaa interventiotutkimusta, jolla selvitetään lääkkeen vaikutuksia ihmisessä sekä muun muassa lääkkeen imey-
tymistä, jakautumista, aineenvaihduntaa tai erittymistä ihmiselimistössä. Kliinisissä lääketutkimuksissa kehitetään sekä täysin 
uusia lääkeaineita että kartoitetaan uusia käyttömahdollisuuksia jo myynnissä oleville lääkkeille. Lääkkeiden onnistunut tutkimus- 
ja kehitystyö edistää laaja-alaisesti terveyttä, hyvinvointia ja työllisyyttä, ja lääkeinnovaatioilla on näin ollen merkittäviä positiivisia 
vaikutuksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Kliinisten lääketutkimusten laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen 
keskiössä ja edellytyksenä on luotettava sekä eheä tutkimusdata. Tutkimuksissa kerätyt tiedot ovat lähtökohtaisesti yhdistettävissä 
yksilöitävissä oleviin tutkittaviin ja näin ollen kyse on henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi varsin merkittävä osa tutkimuksissa käsi-
teltävistä henkilötiedoista on erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia potilas- ja terveystietoja.  
 
Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva sääntely on ollut viime vuosina huomattavan muutoksen alaisena. Vuonna 2014 tuli voimaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 536/2014, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 
2001/20/EY kumoamisesta (niin kutsuttu lääketutkimusasetus). Asetuksen soveltamisen on kuitenkin arvioitu alkavan vasta vuo-
den 2021 loppupuolella. Lääketutkimusasetuksen voimaantulo on saanut aikaan myös kansallisen lainsäädännön muutostarpeen, 
ja tutkielman palautushetkellä eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta. Tutkielmassa 
syvennytään henkilötietojen käsittelyyn kliinisissä lääketutkimuksissa tämän uuden sääntelyn luomassa kehyksessä. Oman kysy-
myksensä tutkielmassa asettaa myös lääketutkimusasetuksen ja tätä myöhemmin voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen välisen 
rajapinnan arviointi. 
 
Olen asettanut tutkimukselle kaksi päälinjaa: 1) henkilötietojen suojan lainsäädännöllinen kehys kliinisten lääketutkimusten kon-
tekstissa, ja 2) yleisen tietosuoja-asetuksen sekä lääketutkimusasetuksen välisen rajapinnan hahmottaminen. Varsinaisia tutki-
muskysymyksiä on kolme. Näistä ensimmäinen koskee henkilötietojen suojan lainsäädännöllistä kehystä, johon syvennyn tutkiel-
man kolmannessa luvussa. Tutkin henkilötietojen suojaa ihmis- ja perusoikeutena sekä EU-oikeuden ja kansallisen lainsäädännön 
tasolla. Toisena tutkimuskysymyksenä on, mitkä tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyperusteet voivat tulla sovel-
lettaviksi kliinisissä lääketutkimuksissa. Kysymystä on pidetty käytännössä haastavana, sillä kliinisiä lääketutkimuksia voivat suorit-
taa hyvin monenlaiset tahot, kuten yksityiset lääkeyhtiöt, akateemiset tutkijat sekä esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 
THL. Syvennyn ensin tutkielman neljännessä luvussa suostumuksen käyttömahdollisuuksiin henkilötietojen käsittelyperusteena. 
Suostumus on ollut varsin vakiintunut käsittelyperuste kliinisissä lääketutkimuksissa ja sitä on myös pidetty ensisijaisena käsittely-
perusteena tutkimuksissa. Tietosuoja-asetuksen voimaantulo on kuitenkin nostanut esiin suostumuksen käyttöön liittyviä ongelmia. 
Esimerkiksi tietosuoja-asetuksessa turvattu rekisteröidyn oikeus peruuttaa suostumuksensa voi kliinisissä lääketutkimuksissa 
johtaa olennaisen tutkimusdatan häviämiseen ja vaarantaa täten tutkimustulosten eheyden ja luotettavuuden, mikä saattaa olla 
myös tutkimuseettinen riski. Muiden henkilötietojen käsittelyperusteiden kuin suostumuksen käyttömahdollisuuksia kliinisissä 
lääketutkimuksissa tutkin luvussa viisi. Luvun yhteydessä käsitellään myös tutkielman kolmatta tutkimuskysymystä siitä, millaisia 
vaikutuksia valmisteilla olevalla kliinisestä lääketutkimuksesta annetulla lailla tulee olemaan henkilötietojen käsittelylle Suomessa. 
 
Tutkielmassa selvitetään muun muassa Euroopan tietosuojaneuvoston antamaan ohjeistukseen nojaten, että kliinisten lääketutki-
musten kontekstissa mahdollisia tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisia käsittelyperusteita voivat olla suostumus, rekisterinpitä-
jän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, oikeutetun edun turvaaminen tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, ja 
arvioidaan näiden käsittelyperusteiden käyttömahdollisuuksia. Koska kliinisissä lääketutkimuksissa käsitellään myös erityisiin 
henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, on käsittelylle löydettävä myös tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukainen käsittelyperuste. 
Kliinisissä lääketutkimuksissa tällainen käsittelyperuste voi olla lähinnä kansanterveyteen liittyvä yleinen etu tai tieteellinen tutki-
mustarkoitus. Tämä herättää kysymyksen muun muassa yksityisten lääkeyhtiöiden tekemän tutkimuksen tieteellisyydestä sekä 
yleisen edun mukaisuudesta, johon niin ikään perehdytään tutkielman luvussa viisi.  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkielman aihe ja tausta 

Uusien lääkkeiden kehittämisellä, tutkimisella ja markkinoille saattamisella on positiivisia 

vaikutuksia niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Tämän kehityksen keskiössä 

on ihmisillä tehtävä kliininen lääketutkimus, joka mahdollistaa uusien lääkkeiden turvalli-

sen saattamisen niitä tarvitsevien potilaiden ja lääketieteen ammattilaisten käyttöön. Lää-

ketutkimuksen hyödyt ulottuvat varsin laajalle. Lääkepolitiikka 2020 -ohjelmassa on todet-

tu, että ”onnistunut lääketutkimus lisää terveyttä, hyvinvointia ja työllisyyttä, ja sen vuoksi 

lääkeinnovaatioiden syntymistä ja hyödyntämistä on edistettävä.”1 Euroopan unionin alu-

eella suoritettava lääketutkimus edistää myös EU:n ja sen jäsenmaiden asemaa lääkemark-

kinoilla sekä kansainvälisessä kilpailussa tutkimuksesta. Viime vuosien aikana uusien lää-

ketutkimusten määrissä on kuitenkin ollut paljon vaihtelua. 2 Lisäksi voimassa olevaa lain-

säädäntöä koskevat erilaiset tulkinnat EU:n eri jäsenmaissa sekä viranomaisten toisistaan 

eriävät käytännöt ovat herättäneet kritiikkiä.3 Muun muassa nämä syyt ovat saaneet aikaan 

kliinisten lääketutkimusten sääntelyä koskevan muutostarpeen.  

Kliinisistä lääketutkimuksista säädetään toistaiseksi direktiivillä 2001/20/EY, hyvän kliini-

sen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksis-

sa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 

(myöhemmin lääketutkimusdirektiivi). Direktiivillä on pyritty yhtenäistämään kliinisiä 

lääketutkimuksia koskevia hallinnollisia menettelyitä. Lisäksi direktiivin tavoitteena on 

ollut tutkittavien riittävän suojelun ja tutkimusten riittävän valvonnan varmistaminen. Näi-

tä tavoitteita on toteutettu muun muassa eettistä arviointia koskevilla säännöksillä. Suo-

messa direktiivi on pantu täytäntöön pääasiassa lääketieteellisestä tutkimuksesta annetulla 

lailla (488/1999, myöhemmin tutkimuslaki) sekä lääkelailla (395/1987). 

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva lainsäädäntö on kuitenkin ollut huomattavan muutok-

sen alaisena. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 536/2014, ihmisille tarkoitettujen 

lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta (myö-

                                                
1 Lääkepolitiikka 2020, s. 4.  
2 EudraCT  statistics  2019. Euroopan komissio arvioi kliinisten lääketutkimusten hakemusten määrän vähen-2 EudraCT  statistics  2019. Euroopan komissio arvioi kliinisten lääketutkimusten hakemusten määrän vähen-
tyneen 25 % vuosien 2007 ja 2011 välillä, ks. COM (2012) 369 final, 17.7.2012, s. 2.  
3 Konttinen – Närhi 2017, s. 607.  
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hemmin lääketutkimusasetus) on tullut voimaan jo vuoden 2014 kesäkuussa. Asetuksella 

pyritään edelleen helpottamaan kliinisten lääketutkimusten tekemistä muun muassa har-

monisoimalla kliinisiä lääketutkimuksia koskevaa lainsäädäntöä sekä yksinkertaistamalla 

kliinisen lääketutkimuksen lupahakemusta koskevien hakemusasiakirjojen toimittamisme-

nettelyä.4 Asetusta tullaan kuitenkin soveltamaan vasta kuuden kuukauden kuluttua siitä 

hetkestä, kun komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, 

että tutkimusten arviointiprosesseissa käytettävät EU-portaali ja EU-tietokanta ovat toimin-

takunnossa. Kyseisten tietojärjestelmien toimintakuntoon saaminen ei ole ollut ongelma-

tonta, ja järjestelmien käyttöönotto on siirtynyt jo toistamiseen tämän tutkielman kirjoitta-

misen aloittamisen jälkeen. Euroopan lääkevirasto EMA on tutkielman palautushetkellä 

arvioinut verkkosivuillaan, että tietojärjestelmien auditoinnin tulisi alkaa joulukuussa 

2020. Näin ollen asetuksen soveltaminen tulee todennäköisesti alkamaan loppuvuodesta 

2021. Asetuksen soveltamisen alkaminen edellyttää muutoksia myös kansalliseen lainsää-

däntöön. Suomessa valmistellaankin parhaillaan uutta kliinisestä lääketutkimuksesta annet-

tua lakia (HE 18/2020 vp, myöhemmin myös lääketutkimuslaki), jolla tullaan panemaan 

täytäntöön asetuksen edellyttämä ja mahdollistama kansallinen sääntely. Samalla myös 

tutkimuslakiin, lääkelakiin sekä rikoslakiin tullaan tekemään muutoksia. 

Kliinisten lääketutkimusten laadukas toteuttaminen edellyttää luotettavaa sekä eheää tut-

kimusdataa ja näin ollen henkilötietojen, ja erityisesti arkaluonteisten terveystietojen käsit-

telyä. Lähtökohtaisesti kaikki kliinisessä lääketutkimuksessa tuotettava tutkimustieto on 

luonnehdittavissa myös henkilötiedoksi, sillä tutkimustiedot ovat pääsääntöisesti liitettä-

vissä yksilöitävissä oleviin tutkittaviin.5 Lääketutkimusasetuksen 93 artiklan mukaan jä-

senvaltioiden on sovellettava asetuksen nojalla toteuttamaansa henkilötietojen käsittelyyn 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (jäljempänä tie-

tosuoja-asetus tai TSA).6 Lääketutkimusasetus sisältää kuitenkin myös henkilötietojen suo-

jaan liittyvää erityissääntelyä.  

                                                
4 Arviointimenettelystä tarkemmin, ks. Konttinen – Närhi 2017, s. 607–613.  
5 Tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa annetun määritelmän mukaan henkilötieto tarkoittaa kaikkia tunnistettuun 
tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.  
6 Koska asetus on annettu jo vuonna 2014, on asetuksen tekstissä vielä viitattu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiiviin 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta.  
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Tässä tutkielmassa perehdyn lääketutkimusasetuksen sekä tietosuoja-asetuksen väliseen 

rajapintaan sekä henkilötietojen käsittelyyn kliinisissä lääketutkimuksissa uuden lainsää-

dännön luomassa ympäristössä. Käytännössä haastavana on pidetty erityisesti kysymystä 

siitä, mihin tietosuoja-asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyperusteeseen tietojen 

käsittelyn tulisi perustua.7 Kysymystä vaikeuttaa kliinisten lääketutkimusten monitahoi-

suus. Lääketutkimuksia voivat suorittaa hyvinkin monenlaiset toimijat, kuten akateemiset 

tutkijat, yksityiset lääkeyritykset sekä esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL). 

Lisäksi lääketutkimusta voidaan tehdä edellä mainittujen toimijoiden yhteistyönä. Tutkit-

tavien tietosuojan turvaamisen lisäksi sääntelyn selkeys on tärkeää kliinisten lääketutki-

musten toteutuksen helpottamisen kannalta niin kansallisesti kuin EU:n tasolla. Tutkiel-

massa tulen ottamaan kantaa siihen, mitkä tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen 

käsittelyperusteet ylipäätään soveltuvat kliiniseen lääketutkimukseen ja tarkastelen eri pe-

rustevaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta tutkimustoiminnan kannalta.  

1.2 Tutkimuskysymykset  

Olen asettanut tutkimukselle kaksi päälinjaa: 1) henkilötietojen suojan lainsäädännöllinen 

kehys kliinisten lääketutkimusten kontekstissa ja 2) yleisen tietosuoja-asetuksen sekä lää-

ketutkimusasetuksen välisen rajapinnan hahmottaminen. Varsinaisia tutkimuskysymyksiä 

on kolme:  

1) Mikä on henkilötietojen suojan lainsäädännöllinen kehys kliinisten lääketutkimusten 

kontekstissa? 

2) Mitkä tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyperusteet voivat tulla 

sovellettavaksi kliinisissä lääketutkimuksissa?  

3) Millaisia vaikutuksia valmisteilla olevalla lääketutkimuslailla tulee olemaan henkilö-

tietojen käsittelylle Suomessa? 

Koska kliinisessä lääketutkimuksessa on varsin keskeisessä asemassa arkaluonteisiksi luet-

tavien terveystietojen käsittely, on käsittelyperusteisiin liittyvien kysymysten kohdalla 

otettava huomioon tietosuoja-asetuksen yleisiä käsittelyperusteita koskevan 6 artiklan li-

säksi 9 artikla, joka sääntelee erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyä. 

                                                
7 HE 18/2020 vp, s. 63. 
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Jo tässä vaiheessa on aiheellista selventää, että tässä tutkielmassa arkaluonteisten henkilö-

tietojen käsitteellä viitataan nimenomaisesti tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa määriteltyihin 

erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluviin tietoihin. Käsittelyperusteiden osalta kiinnitän eri-

tyistä huomiota suostumukseen ja sen käyttöedellytyksiin kliinisessä lääketutkimuksessa. 

Kysymyksestä tekee mielenkiintoisen muun muassa se, että TSA:n johdanto-osassa kielle-

tään suostumuksen käyttö käsittelyperusteena tilanteissa, joissa rekisterinpitäjän ja rekiste-

röidyn välillä on vallan epäsuhta. Kliinisissä lääketutkimuksissa tutkittavina on myös huo-

nossa terveydentilassa tai muutoin heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Näin ollen on 

aiheellista kysyä, voiko edellä mainittu epäsuhta aktualisoitua myös kliinisten lääketutki-

musten kohdalla.  

Suostumuksen osalta on aiheellista selvittää myös tietosuoja-asetuksen tarkoittaman suos-

tumuksen ja lääketutkimusasetuksen edellyttämän tietoon perustuvan suostumuksen suh-

detta. Suostumusten suhteen selventäminen edellyttää luonnollisesti sekä tietosuoja-

asetuksen mukaisen suostumuksen että tutkimukseen osallistumista koskevan tietoon pe-

rustuvan suostumuksen käsitteiden määrittelyä.  

Kolmanneksi analysoin ehdotetun lääketutkimuslain ja muiden valmisteluasiakirjojen va-

lossa, kuinka henkilötietojen käsittely mahdollisesti tulee muuttumaan Suomessa kliinisis-

sä lääketutkimuksissa ja mitä tämä tarkoittaa erityisesti kliinisen lääketutkimuksen toteut-

tamisen näkökulmasta ottaen huomioon sääntelyn keskeinen tavoite tutkimustoiminnan 

edistämisestä ja helpottamisesta.  

1.3 Tutkielman rajaus 

Keskityn tutkielmassa henkilötietojen ensisijaiseen käyttöön kliinisissä lääketutkimuksissa. 

Ensisijaisella käytöllä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä kliinisen lääketutkimuksen 

tutkimussuunnitelman mukaisiin tarkoituksiin. Mikäli kliinisen lääketutkimuksen toimek-

siantaja tai tutkija haluaa käyttää tutkimuksessa tuotettuja tietoja muihin kuin tutkimus-

suunnitelmassa erikseen määriteltyihin tutkimustarkoituksiin, on kyse henkilötietojen tois-

sijaisesta käytöstä, joka siis jätetään tutkielman ulkopuolelle. Näin tutkielmassa ei käsitellä 

esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä jatkotutkimuksissa. Tutkielman fokus on nimensä 

mukaisesti kliinisessä lääketutkimuksessa, mutta koska kliininen lääketutkimus on osa 

lääketieteellistä tutkimusta, saatetaan tutkielmassa viitata myös yleisemmin lääketieteelli-

sen tutkimuksen kannalta keskeiseen sääntelyyn tai näkökulmiin. 
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Tutkielman rajoitetun laajuuden vuoksi tulen tutkimaan henkilötietojen käsittelyä kliinisis-

sä lääketutkimuksissa vain Suomen näkökulmasta. Tutkimuksen ulkopuolelle jää näin ol-

len muun muassa rajat ylittävä henkilötietojen käsittely. On kuitenkin huomautettava, että 

tutkimuksia usein toteutetaan yhtäaikaisesti eri maissa. Lääketutkimusasetuksen johdanto-

osan 4 kohdassa onkin todettu, että tieteen kehityksen perusteella voidaan olettaa, että tu-

levaisuudessa kliiniset lääketutkimukset kohdistuvat entistä enemmän valikoidumpiin poti-

lasryhmiin ja lääketutkimuksia on välttämätöntä suorittaa useammissa jäsenvaltiossa. 

Suomessa on esimerkiksi käynnistynyt huhtikuussa 2020 WHO:n luotsaama Solidarity-

tutkimusprojekti, jossa pyritään löytämään lääke COVID-19 -virukseen testaamalla täysi-

ikäisiä ja sairaalahoidossa olevia COVID-19 -potilaita. Tutkimukseen on ilmoittautunut yli 

70 maata.8 Näin ollen rajat ylittävässä henkilötietojen käsittelyssä kliinisissä lääketutki-

muksissa ja tieteellisessä tutkimuksessa yleisemminkin olisi ainesta myös jatkotutkimuk-

selle. 

Rajaan tutkimuksen ulkopuolelle alaikäisiin, vajaakykyisiin täysikäisiin ja raskaana oleviin 

tai imettäviin henkilöihin sekä vankeihin tai oikeuspsykiatrisiin potilaisiin kohdistuvan 

tutkimuksen. Koska edellä mainittuja ryhmiä pidetään normaalia haavoittuvaisempina, on 

ryhmiin kohdistettu tarkempaa sääntelyä. Esimerkiksi YK:n yleissopimuksen ihmisoikeuk-

sien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla (jäljempänä biolääketiede-

sopimus) 17 artiklassa on annettu erityistä suojaa henkilöille, jotka eivät voi antaa suostu-

mustaan tutkimukseen. Artiklan nojalla muun muassa alaikäiset saavat osallistua tutkimuk-

seen vain, mikäli tutkimuksesta voi olla tosiasiallista ja välitöntä hyötyä lapsen itsensä ter-

veydelle tai hyötyä muille samanikäisille tai samasta sairaudesta tai haitasta kärsiville taik-

ka samassa terveydentilassa oleville henkilöille. Lisäksi kliinisiin lääketutkimuksiin liittyy 

luonnollisesti esimerkiksi tutkijoiden ja muun tutkimushenkilökunnan tietojen käsittely. 

Tällainen käsittely on kuitenkin myös rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Näin ollen tutkin 

henkilötietojen käsittelyä nimenomaisesti täysi-ikäisten ja täysvaltaisten tutkittavien näkö-

kulmasta käsin. 

Koska tutkielman kohteena on henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kliinisissä lääke-

tutkimuksissa, sijoittuu tutkielma luontevasti lääkintä- ja bio-oikeuden alaan. Nieminen on 

luetellut lääkintäoikeuden yleisiin periaatteisiin kuuluvaksi muun muassa ihmisarvon kun-

nioittamisen, henkilökohtaisen koskemattomuuden, yksilön ensisijaisuuden, itsemäärää-
                                                
8 Lääkärilehden verkkouutinen, 15.4.2020.  
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misoikeuden, vapaaehtoisuuden, yksityiselämän suojan sekä tutkimuksen vapauden.9 Näil-

lä periaatteilla on vahva liityntäpinta myös tämän tutkielman aiheeseen. On kuitenkin 

huomattava, että lääkintä- ja bio-oikeus on varsin monitieteinen oikeudenala ja se on lähei-

sessä yhteydessä moniin muihin oikeudenaloihin.10 Tämän tutkielman sisällön kannalta 

keskeisessä asemassa ovat erityisesti ihmis- ja perusoikeudet. Perustuslakivaliokunta on 

katsonut, että lääketieteellisellä tutkimuksella on yksilön perusoikeuksien näkökulmasta 

lähtökohtaisesti liittymiä useisiin perusoikeuksiin, joista keskeisimmät liittyvät ihmisar-

voon, yksilön koskemattomuuteen sekä yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan.11 Tut-

kielmassa hahmotellaan erityisesti henkilötietojen suojan vahva perus- ja ihmisoikeudelli-

nen perusta ja tätä näkökulmaa kuljetetaan läpi tutkielman. Koska keskeiset tutkimusky-

symykset liittyvät henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja tietosuoja-asetuksen tulkin-

taan, ohjautuu huomio välttämättä myös EU-oikeuden sekä informaatio-oikeuden suun-

taan. Informaatio-oikeuden alaan lukeutuu erityisesti tietoon sekä tiedon käsittelyyn ja hal-

lintaan liittyvä lainsäädäntö. Voutilainen on hyvin tiivistänyt informaatio-oikeuden keskei-

sen kysymyksen muotoon: ”kenellä on oikeus tietoon ja missä tilanteissa”.12 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielma koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäinen luku on johdantoluku, jossa esitellään 

tutkimuksen aihe ja tausta sekä kartoitetaan tutkimuskysymykset ja aiheen rajaukset. Li-

säksi johdannossa esitellään tutkielmassa käytettävät tutkimusmetodit. Toisessa luvussa 

käsitellään kliinisiä lääketutkimuksia. Avaan tutkielman kannalta keskeisiä käsitteitä sekä 

esittelen lyhyesti kliinisen lääketutkimuksen vaiheet. Lisäksi toisessa luvussa perehdyn 

tarkemmin tutkittavan tietoiseen ja vapaaehtoiseen suostumukseen, joka kuuluu kliinisten 

lääketutkimusten toteuttamisen ehdottomiin edellytyksiin.  

Kolmannessa luvussa käsitellään henkilötietojen suojaa. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole 

käsitellä kaikkea henkilötietojen suojan kannalta relevanttia lainsäädäntöä, vaan pyrin pi-

tämään fokuksen kliinisessä lääketutkimuksessa myös tässä luvussa. Koska yksityiselämä 

ja henkilötietojen suoja ovat perus- ja ihmisoikeuksina suojattuja, kolmas luku alkaa tut-

kimuksen kannalta keskeisten kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sekä Suomen perus-

                                                
9 Nieminen 2015, s. 16. 
10 Nieminen 2015, s. 14–15.  
11 PeVL 23/2020 vp, s. 3.  
12 Voutilainen 2019, s. 24. 
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tuslain säännösten tutkimisella. Perus- ja ihmisoikeustason hahmottamisen jälkeen tutkiel-

ma etenee EU:n lainsäädännön kautta kansallisen sääntelyn kartoittamiseen.  

Neljännessä luvussa syvennytään erityisesti suostumuksen asemaan ja käyttömahdolli-

suuksiin henkilötietojen käsittelyperusteena kliinisissä lääketutkimuksissa. Luvussa muun 

muassa selvitetään, voidaanko kliinisessä lääketutkimuksessa toimeksiantajan tai tutkijan 

sekä tutkittavan välinen suhde katsoa sillä tavalla epäsuhtaiseksi, ettei suostumuksen käyt-

tö henkilötietojen käsittelyperusteena olisi lainkaan suositeltavaa TSA:n johdanto-osan 43 

kohdan perusteella. Luvussa kiinnitetään huomiota myös suostumuksen ja tutkimustietojen 

eheyden sekä luotettavuuden väliseen problematiikkaan. Suostumukseen henkilötietojen 

käsittelyperusteena nimittäin liittyy olennaisesti suostumuksen vapaa peruuttamismahdolli-

suus, joka käytännössä johtaa tietojen käsittelyn keskeyttämiseen. Kliinisiin lääketutki-

muksiin liittyy kuitenkin vahvoja intressejä, joiden toteutuminen edellyttäisi henkilötieto-

jen säilymistä tutkimuksen käytössä.  

Viimeisessä varsinaisessa käsittelyluvussa tutkin muita tietosuoja-asetuksen mukaisia hen-

kilötietojen käsittelyperusteita kuin suostumusta. Aluksi tarkastellaan lähemmin TSA 6 ja 

9 artikloissa säädettyjä henkilötietojen yleisiä ja erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia kä-

sittelyperusteita. Tietosuoja-asetuksesta ilmeneviin käsittelyperusteisiin perehtymisen jäl-

keen tutkin käsittelyperusteita nimenomaisesti kliinisten lääketutkimusten kontekstissa ja 

selvitän, mitkä käsittelyperusteet ylipäätään soveltuvat lääketutkimuksiin ja mitkä perus-

teista olisivat kenties kaikkein tarkoituksenmukaisimpia juuri kliinisten lääketutkimusten 

näkökulmasta. Viidennen luvun yhteydessä selvitän myös, kuinka valmisteilla oleva lääke-

tutkimuslaki tulee mahdollisesti muuttamaan henkilötietojen käsittelyä kliinisissä lääketut-

kimuksissa. Tutkielma loppuu yhteenvetolukuun, jossa esitetään johtopäätökset sekä vas-

taukset tutkimuskysymyksiin. 

1.5 Tutkimusmetodit ja -lähteet 

Tutkielman pääasiallinen tutkimusmetodi on lainoppi eli oikeusdogmatiikka, jonka tehtä-

viä ovat oikeusnormien tulkinta sekä systematisointi. Lainoppia voidaankin luonnehtia 

tulkintatieteeksi, jonka tutkimuskohteena on voimassa oleva oikeusjärjestys.13 Oikeusnor-

meja systematisoiva lainoppi on sijoitettavissa teoreettisen lainopin alaan, joka luo oikeu-

dellisia teorioita sekä yleisiä oppeja. Systematisoimalla voidaan tutkia ja jäsentää niin oi-
                                                
13 Hirvonen 2011, s. 21. 
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keudellisia käsitteitä, periaatteita, teoreettisia rakennelmia kuin yleisiä oppejakin.14 Oike-

usnormien tulkinta puolestaan on yleisemmin yhdistetty käytännölliseen lainoppiin, joka 

antaa oikeusnormeja koskevia tulkintasuosituksia. Tulkintasuosituksilla voidaan selventää 

oikeusnormilauseiden sisältöä ja esimerkiksi ratkaista arkikäytännön ongelmatilanteita. 15  

Tässä tutkielmassa tulkitaan erityisesti yleisestä tietosuoja-asetuksesta sekä lääketutki-

musasetuksesta ilmeneviä normeja, käsitteitä ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä periaat-

teita ja tutkitaan näiden sääntöjen merkitystä. Keskeisessä asemassa ovat etenkin henkilö-

tietojen käsittelyn lainmukaisuutta koskevat tietosuoja-asetuksen 6 ja 9 artiklat ja niiden 

soveltamismahdollisuudet kliinisissä lääketutkimuksissa. Näin ollen tutkimus sijoittunee 

tarkemmin lähemmäs käytännöllistä lainoppia. Toisaalta tutkielmassa myös systematisoi-

daan henkilötietojen suojaa koskevaa kansainvälistä sekä kansallista sääntelyä kliinisten 

lääketutkimusten kontekstissa. Onkin huomattava, ettei käytännöllistä ja teoreettisesta 

lainoppia tulisi pitää toisistaan irrallisina, vaan ne ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhtees-

sa.16 

Koska tutkimuksen kohteena on myös Suomessa valmisteilla oleva lääketutkimuslaki ja 

näin ollen ei vielä voimassa oleva lainsäädäntö, tulee tutkimus ammentamaan myös oike-

ussosiologiaan läheisesti liittyvästä oikeuspoliittisesta tutkimuksesta sekä lainsäädäntötut-

kimuksesta. Oikeuspoliittisella tutkimuksella on luonnehdittu olevan kyky vaikuttaa esi-

merkiksi oikeuspoliittiseen päätöksentekoon tai lainvalmisteluun. Oikeuspoliittisen tutki-

muksen avulla voidaan muun muassa tarkastella lakiuudistusten vaikutuksia yhteiskunnas-

sa.17 De lege ferenda -tutkimusta voidaankin pitää oikeuspoliittisen tutkimuksen alalajina. 

Linna on kutsunut de lege ferenda -tutkimusta justifioivaksi oikeuspoliittiseksi tutkimuk-

seksi ja luonnehtinut sen lähestymistapaa ongelmakeskeiseksi. De lege ferenda -

tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan ongelmia lainsäädännöllisiä teitä kartoittamalla, sys-

tematisoimalla ja justifioimalla tarkoituksenmukaisia ratkaisutapoja.18 

Tässä tutkielmassa lainsäädäntötutkimusta hyödynnetään erityisesti valmisteilla olevan 

lääketutkimuslain käsittelyyn. Tala on kuvannut lainopin ja lainsäädäntötutkimuksen eroa 
                                                
14 Aarnio 2011, s. 104 ja Hirvonen 2011, s. 25. 
15 Aarnio 2011, s. 104. Hirvonen (2011, s. 25) on sisällyttänyt käytännölliseen lainoppiin myös oikeusperiaat-
teiden punninnan sekä  tasapainottamisen. Tolosen (2003, s. 40) mukaan oikeusperiaatteiden asema ja merki-
tys voivat kuitenkin vaihdella oikeusalakohtaisesti.  
16 Aarnio 1997, s. 37.  
17 Ervasti 2011, s. 86–87. 
18 Linna 1987, s. 9 ja 37. 
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siten, että lainopin keskittyessä lain soveltamiseen, tulkintaan sekä systematisointiin liitty-

viin kysymyksiin, laajentaa lainsäädäntötutkimus kysymyksenasettelua säädösten syntyyn, 

toteutumiseen ja vaikutuksiin. Tala onkin osuvasti kuvannut lainsäädäntötutkimuksen kat-

tavan koko lain elinkaaren.19 Lainsäädäntötutkimuksen kohteena voivat olla sekä lainsää-

däntö kokonaisuutena että yksittäiset lakiuudistukset. Jälkimmäiseksi mainitun kohdalla 

lainsäädäntötutkimus voi vastata esimerkiksi kysymyksiin kuinka tai miksi uudet lainsää-

däntöhankkeet syntyvät ja millaisia vaikutuksia lakiuudistukset tuovat mukanaan.20 Tut-

kielmassa selvitän erityisesti valmisteilla olevan lääketutkimuslain vaikutuksia henkilötie-

tojen käsittelylle kliinisissä lääketutkimuksissa. Lainvalmistelutoiminta voidaan lukea lain-

säädäntötutkimuksen pääalueisiin.21 

Aarniolaisittain oikeuslähteet ovat jaoteltavissa vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoitta-

viin sekä sallittuihin oikeuslähteisiin.22 Vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin kuuluvat 

laki sekä maantapa, joista lakia voidaan pitää kaikista tärkeimpänä ja ensisijaisena oikeus-

lähteenä. 23  Henkilötietojen käsittelyssä kliinisissä lääketutkimuksissa on huomioitava 

muun muassa tietosuoja-asetus, tietosuojalaki sekä kliinisiä lääketutkimuksia koskeva kan-

sallinen ja EU:n tasoinen lainsäädäntö henkilötietojen käsittelyä koskevine erityissäännök-

sineen.24 Heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin lukeutuu puolestaan lain esityöt, jotka il-

mentävät lainsäätäjän tarkoitusta sekä tuomioistuinratkaisut. Tutkielmassa tullaan hyödyn-

tämään runsaasti lakien esitöitä oikeussäännösten tarkoituksen ja oikeudellisten käsitteiden 

selventämiseksi sekä myös erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ja Eu-

roopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisuja.  

On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon esitöihin liittyvät rajoitukset. Tolosen mukaan esitöi-

den merkityksen ja painoarvon voidaan nähdä olevan sidoksissa siihen, kuinka lähellä lain 

lopullista käsittelyä esityö on ja kuinka yhteneväinen se lopulta on voimaan tulevan lain 

kanssa.25 Tutkielmaa kirjoitettaessa hallituksen esityksen laiksi kliinisestä lääketutkimuk-

sesta antaminen eduskunnalle siirtyi eteenpäin useampaan otteeseen ja lokakuussa 2020 

                                                
19 Tala 2004, s. 379–380. 
20 Tala 2004, s. 379. 
21 Tala 2005, s. 1321. 
22 Aarnio esitti teoriansa ensimmäisen kerran vuonna 1982 teoksessaan Oikeussäännösten tulkinta. 
23 Tolonen 2003, s. 103. 
24 Eri oikeuslähteitä sovellettaessa on luonnollisesti otettava huomioon perustuslain ja lain etusija alem-
manasteisiin säädöksiin nähden (PL 106 § ja 107 §), EU-oikeuden etusijaperiaate sekä oikeussääntöjen risti-
riitojen ratkaisuperusteet.  
25 Tolonen 2003, s. 116.  
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esitys on edelleen käsiteltävänä. Näin ollen esitöitä tulkittaessa on pidettävä mielessä tietty 

varauksellisuus.  

Sallittuina oikeuslähteinä voidaan vielä mainita oikeuskirjallisuus, yleiset oikeusperiaat-

teet, arvot, arvoarvostelmat, moraaliperiaatteet sekä reaalinen harkinta. Tutkielmassa hyö-

dynnetään niin kotimaista kuin kansainvälistä oikeuskirjallisuutta. Samoin tutkielmassa 

käytetään lähteenä tietosuojavaltuutetun sekä Euroopan tietosuojaneuvoston (aikaisempi 

tietosuojatyöryhmä WP 29) ohjeistuksia ja suuntaviivoja.  
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2 Kliiniset lääketutkimukset 

2.1 Käsitteitä 

Kliinisissä lääketutkimuksissa kehitetään sekä täysin uusia lääkeaineita että kartoitetaan 

uusia käyttömahdollisuuksia jo myynnissä oleville lääkkeille. Tutkimuslaissa annetun mää-

ritelmän mukaan kliinisellä lääketutkimuksella tarkoitetaan ihmiseen kohdistuvaa interven-

tiotutkimusta, jolla selvitetään lääkkeen vaikutuksia ihmisessä sekä lääkkeen imeytymistä, 

jakautumista, aineenvaihduntaa tai erittymistä ihmiselimistössä (tutkimuslain 2 §:n 6 koh-

ta). Tutkimuslain kliinisen lääketutkimuksen määritelmä on katsottu sisällöllisesti yh-

teneväiseksi vielä toistaiseksi voimassa olevan lääketutkimusdirektiivin kanssa joistakin 

kirjoitusasuista johtuvista poikkeuksista huolimatta.26  

Lääketutkimusasetuksessa on nähty tarpeelliseksi selventää kliinisen lääketutkimuksen 

määritelmää. Asetuksessa on otettu käyttöön laajempi kliinisen tutkimuksen käsite, jonka 

yhtenä alaluokkana on kliininen lääketutkimus. Asetuksen 2(2) artiklan mukaan kliinisellä 

lääketutkimuksella tarkoitetaan kliinistä tutkimusta, joka täyttää jonkin seuraavista edelly-

tyksistä:  

1) tutkittavalle määrätään etukäteen erityinen hoito-ohjelma, joka poikkeaa tavanomai-

sesta lääketieteellisestä käytännöstä; 

2) päätös tutkimuslääkkeiden määräämisestä tehdään yhdessä tutkittavan kliiniseen tut-

kimukseen mukaan ottamista koskevan päätöksen kanssa; tai  

3) tutkittaviin sovelletaan tavanomaisen lääketieteellisen käytännön lisäksi ylimääräisiä 

diagnostisia tai seurantamenetelmiä. 

Selvennyksen taustalla voidaan nähdä tarve hahmottaa kliinisen tutkimuksen sekä non-

interventiotutkimuksen välinen kahtiajako. Lääketutkimusasetusta ei sovelleta non-

interventiotutkimukseen, joka on asetuksen 2(2)(4) artiklassa määritelty muuksi kliiniseksi 

tutkimukseksi kuin kliiniseksi lääketutkimukseksi. Asetusta koskevassa komission ehdo-

tuksessa non-interventiotutkimuksiin on viitattu lähinnä lääkäreiden tekeminä kyselyinä 

ilman lisäinterventiota sekä tiedonlouhintana.27 Samoin asetuksessa on otettu käyttöön uusi 

                                                
26 HE 20/2004 vp, s. 9. 
27 COM (2012) 396 final, 17.7.2012, s. 3. 
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käsite alhaisen interventioasteen kliinisestä lääketutkimuksesta, jossa tutkimusta suorite-

taan yleensä jo myyntiluvan saaneilla lääkkeillä ja tutkittaville aiheutuu vain pieni lisäriski 

tavanomaiseen lääketieteelliseen käytäntöön verrattuna. 

Tutkielman kannalta keskeisiä käsitteitä ovat kliinisen lääketutkimuksen toimeksiantaja 

sekä tutkija. Lääketutkimusasetuksen 2(14) artiklan määritelmän mukaan tutkimuksen toi-

meksiantaja on henkilö, yritys, laitos tai organisaatio, joka vastaa kliinisen tutkimuksen 

aloittamisesta, hallinnoimisesta tai rahoituksen järjestämisestä. Toimeksiantajia voi olla 

myös useampia, jolloin puhutaan toimeksiantajien ryhmittymästä. On huomattava, että 

myös tutkija voi toimia toimeksiantajana muun muassa silloin, kun tutkimuksella ei ole 

erillistä ulkopuolista toimeksiantajaa. Tällainen tilanne voi esimerkiksi tulla kyseeseen, 

kun akateeminen tutkija vastaa tutkimuksen aloittamisesta ja toteuttamisesta itse.28  

Toimeksiantaja voitaneen useimmissa tapauksissa katsoa myös tutkimuksessa käsiteltävien 

henkilötietojen rekisterinpitäjäksi.29 Rekisterinpitäjän velvollisuutena on huolehtia, että 

henkilötietojen käsittely on yhdenmukaista tietosuoja-asetuksen kanssa. Erityisesti tilan-

teissa, joissa toimeksiantaja päättää kliinisen lääketutkimuksen aloittamisesta sekä hallin-

noi tutkimusta, lienee todennäköistä, että toimeksiantaja määrittelee TSA 4(7) artiklassa 

tarkoitetulla tavalla henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Sen sijaan tulkintaky-

symyksiä saattavat aiheuttaa tilanteet, joissa toimeksiantaja toimii ainoastaan tutkimuksen 

rahoittajana tai tutkimus suoritutetaan kaupallisella tutkimusyrityksellä.30 Mikäli tutkimus-

ta ja sen aineistoa koskeva tosiasiallinen määräysvalta on tutkijalla, on hänet todennäköi-

sesti katsottava rekisterinpitäjäksi toimeksiantajan mahdollisesta rahoituksesta ja roolista 

huolimatta.31  

Oikean rekisterinpitäjän tunnistamiseksi on kiinnitettävä huomiota siihen, onko tutkimus-

rekisteri perustettu toimeksiantajan käyttöä varten tai käyttääkö toimeksiantaja määräys-

valtaa tutkimukseen ja tutkimusaineistoon nähden.32 Näin ollen on pidettävä mielessä, ettei 

toimeksiantajan roolia kuitenkaan automaattisesti voida yhdistää rekisterinpitäjyyteen. 

Tietosuojavaltuutettu on todennut, ettei kliinisissä lääketutkimuksissa toimeksiantajan roo-
                                                
28 HE 20/2004 vp, s. 9. 
29 Myös Euroopan komission 10.4.2019 julkaisemassa Questions & Answers -asiakirjassa (s. 3) on toimek-
siantajaan tai tutkijan laitokseen viitattu rekisterinpitäjinä. 
30 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi 11.4.2018, s. 68.  
31 Leivonen 2015, s. 46.  
32 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 21.10.2015. Ks. myös Leivonen 2015, s. 46. 
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lista tule tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, kuka on rekisterinpitäjä. Rekisterinpi-

täjän sekä toimeksiantajan roolit ovat nimittäin niin määritelmällisesti kuin tehtävänkuval-

taan ja vastuiltaan erilaisia.33 Yhteistyöhankkeissa eri toimijoiden rooleista ja vastuista on 

puolestaan syytä sopia sopimuksin. Näissäkin tapauksissa sekä rekisterinpitäjyys että vas-

tuu henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ratkeavat kuitenkin viimekädessä tie-

tosuojalainsäädännön nojalla.34 

Tutkija vastaa kliinisen lääketutkimuksen suorittamisesta itse tutkimuspaikassa. Johtava 

tutkija puolestaan toimii tutkijaryhmän vastuullisena johtajana. Suomessa kliinisen lääke-

tutkimuksen tutkijan on voimassa olevan tutkimuslain mukaan oltava joko lääkärin tai 

hammaslääkärin koulutuksen saanut henkilö. Lääketutkimusasetuksen 49 artiklan perus-

teella olisi mahdollista, että tutkijana toimisi myös sellainen muu henkilö, joka harjoittaa 

ammattia, jonka asianomaisessa jäsenvaltiossa tunnustetaan antavan pätevyyden toimia 

tutkijana tarvittavan potilaiden hoitoa koskevan tieteellisen tietämyksen ja asiantuntemuk-

sen vuoksi. Valmisteilla olevan lääketutkimuslain esitöiden perusteella vaikuttaisi kuiten-

kin siltä, että tutkijalta tullaan Suomessa myös jatkossa edellyttämään nimenomaisesti lää-

kärin tai hammaslääkärin pätevyyttä.35  

2.2 Kliinisen lääketutkimuksen vaiheet  

Ennen kuin uusia lääkeaineita aletaan testata ihmisillä, tutkitaan uusien lääkeaineiden laa-

tua laajoissa laboratoriotutkimuksissa. Vasta niin kutsutuiden prekliinisten tutkimusten 

jälkeen voidaan aloittaa varsinaiset kliiniset lääketutkimukset, jotka jaetaan vakiintuneesti 

neljään vaiheeseen eli faasiin. Ensimmäisessä faasissa uutta lääkeainetta kokeillaan en-

simmäistä kertaa ihmisillä ja koehenkilöinä on yleensä pieni joukko terveitä vapaaehtoisia. 

Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on tuottaa tietoa muun muassa lääkkeen siedettävyy-

destä, vaikutusmekanismeista sekä oikeasta lääkeannoksesta.36 Lääketutkimus saattaa kui-

tenkin edellyttää, että lääkettä kokeillaan jo ensimmäisessä vaiheessa tiettyä sairautta sai-

rastavilla henkilöillä. Esimerkiksi uusien sytostaattien tutkimusta voidaan suorittaa käytän-

                                                
33 Tietosuojavaltuutetun lausunto 8.6.2018 (Dnro 1280/03/2018), s. 6.  
34 Leivonen 2015, s. 46.  
35 HE 18/2020 vp, s. 212.  
36 Scheinin 2001, s. 242. 
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nössä ainoastaan syöpää sairastavilla henkilöillä, koska tutkimukset olisivat liian vahingol-

lisia terveillä ihmisillä suoritettaviksi.37 

Toisessa faasissa tarkoituksena on saada lisää tietoa lääkkeen tehosta ja haittavaikutuksista, 

ja viimeistään tässä vaiheessa uutta lääkeainetta aletaan tutkia pienellä määrällä potilaita. 

Potilaat ovat usein sairaalahoidossa ja heidän suostumustaan tutkimukseen pyytää yleensä 

hoitava lääkäri. Seuraavaan faasiin siirryttäessä tutkimuksessa saattaa olla mukana jo tu-

hansia tutkittavia. Laajan potilasjoukon tutkimuksella pystytään vahvistamaan jo saatuja 

tuloksia lääkeaineen turvallisuudesta sekä haittavaikutuksista. Kolmannen faasin jälkeen 

lääkkeelle voidaan hakea viranomaisten hyväksyntää ja myyntilupaa. Ennen myyntiluvan 

myöntämistä asiantuntijoiden on käytävä läpi kaikki eri tutkimusvaiheissa saadut tulokset. 

Lääkkeen tutkimus jatkuu vielä myyntiluvan myöntämisen jälkeenkin. Neljännessä faasis-

sa saadaan muun muassa tietoa lääkkeen pitkäaikaiskäytöstä sekä lääkkeen käytöstä eri-

tyiskohderyhmillä.38 

2.3 Tietoinen suostumus kliinisen lääketutkimuksen edellytyksenä  

Kaikissa ihmiseen kohdistuvissa lääketieteellisissä tutkimuksissa tutkittavan vapaaehtoinen 

ja tietoon perustuva suostumus on tutkimuksen välttämätön ja olennainen edellytys.39 Mää-

räys ilmenee jo vuoden 1947 Nürnbergin oikeudenkäyntien yhteydessä syntyneestä niin 

kutsutusta Nürnbergin säännöstöstä, joka luotiin ohjaamaan ihmisillä tehtävää tutkimusta 

toisen maailmansodan epäinhimillisten lääketieteellisten kokeilujen paljastumisen jäl-

keen.40 Toistakymmentä vuotta myöhemmin tutkittavan vapaaehtoisen suostumuksen edel-

lytys kirjattiin Maailman lääkäriliiton laatimaan vuoden 1964 Helsingin julistukseen, jota 

on pidetty nykyistä lääketieteellistä tutkimusta koskevan sääntelyn perustana.41  

Suostumusvaatimuksen taustalla voidaan hahmottaa ennen kaikkea henkilökohtaista kos-

kemattomuutta sekä itsemääräämisoikeutta koskevat ihmis- ja perusoikeudet. Kliinisissä 

lääketutkimuksissa tutkittavien henkilökohtaiseen koskemattomuuteen voidaan puuttua 

muun muassa tutkimuslääkkeiden antamisella sekä erilaisilla lääkeaineiden vaikutusten 

seurannan kannalta välttämättömillä testeillä ja näytteidenotoilla. Suomessa henkilökohtai-
                                                
37 Lääketietokeskus: Lääketutkimuksen vaiheet.  
38 Scheinin 2001, s. 242 ja Lääketietokeskus: Lääketutkimuksen vaiheet.  
39 Tietoon perustuvan suostumuksen prosessista käytännössä, ks. Keränen et al. 2015, s. 56–60.  
40 Nürnbergin säännöstö on löydettävissä muun muassa Suomen Lääkäriliiton verkkosivuilta 
(http:/www.laakarikiitto.fi).  
41 Ks. tarkemmin Lötjönen 1997, s. 858. 
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nen koskemattomuus on turvattu perusoikeutena perustuslain 7 §:ssä, jonka mukaan jokai-

sella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvalli-

suuteen. Perusoikeusuudistusta koskeneessa hallituksen esityksessä todettiin, että oikeus 

henkilökohtaiseen koskemattomuuteen suojaa esimerkiksi henkilöön käypiä tarkastuksia ja 

pakolla toteutettavia lääketieteellisiä tai vastaavia toimenpiteitä vastaan.42 Henkilökohtais-

ta vapautta voidaan luonnehtia yleisperusoikeudeksi, joka suojaa henkilön fyysisen vapau-

den ohella hänen tahdonvapauttaan sekä itsemääräämisoikeuttaan. Lisäksi henkilökohtai-

nen vapaus turvaa osaltaan ihmisarvon loukkaamattomuutta.43 Oikeuden henkilökohtaiseen 

koskemattomuuteen voidaan näin nähdä turvaavan myös sen, että tutkittava voi peruuttaa 

suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta koska tahansa. Kliinisten lääketutkimusten 

yhteydessä tämän on katsottava tarkoittavan kaiken tutkittavan fyysisen osallistumisen, 

kuten tutkimuslääkkeen antamisen keskeyttämistä.  

Kansainvälisistä ihmisoikeusasiakirjoista lääketieteellinen tutkimustoiminta on nimen-

omaisesti mainittu vuonna 1966 hyväksytyssä Yhdistyneiden kansakuntien kansalais- ja 

poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (KP-sopimus). KP-sopimuksen 7 artik-

lassa on kidutuksen ja epäinhimillisen ja muun halventavan kohtelun lisäksi kielletty alis-

taminen lääketieteelliseen tai tieteelliseen kokeiluun ilman henkilön vapaata suostumusta.44 

Vastaavaa tutkimustoimintaa koskevaa säännöstä ei ilmene Euroopan ihmisoikeussopi-

muksesta (EIS). Tapauksessa, jossa kliininen lääketutkimus aloitettaisiin ilman tutkittavan 

suostumusta, sovellettaviksi ihmisoikeussopimuksen artikloiksi tulisivat todennäköisesti 3 

artikla (kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto) sekä 8 artikla (oike-

us nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta). Ihmisoikeustuomioistuin on katsonut 

kyseisiä oikeuksia rikotun muun muassa tapauksessa V.C. v. Slovakia, jossa romaninaiselle 

tehtiin pakkosterilointi ilman hänen tietoista suostumustaan.45 Samoin vuonna 1983 silloi-

nen Euroopan ihmisoikeustoimikunta katsoi ratkaisussaan X. v. Tanska, että lääketieteelli-

                                                
42 HE 309/1993 vp, s. 47.  
43 Pellonpää 2011, s. 281.  
44 Nykypäivän näkökulmasta katsottuna kidutuksen sekä lääketieteellisen tutkimuksen käsittely samassa 
artiklassa tuntuu oudolta. Muun muassa Lötjönen on tarkastellut, onko ilman suostumusta tehtävä tutkimus 
rinnastettavissa kidutukseksi vai onko tarkoituksena ollut kieltää vain erityisen julma tutkimustoiminta. Ks. 
Lötjönen 1995, s. 859–860.  
45 V.C. v. Slovakia (8.11.2011), kohdat 119–120 ja 155. 
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set toimenpiteet saattavat tietyissä tilanteissa rikkoa epäinhimillisen kohtelun kieltoa (EIS 

3 artikla), mikäli toimenpiteille ei ole saatu tutkittavan suostumusta.46 

Lääketieteellisten tutkimusten kannalta merkittävin ihmisoikeusasiakirja lienee kuitenkin 

biolääketiedesopimus. Sen 5 artiklasta ilmenee suostumusta koskeva yleissääntö, jonka 

mukaisesti terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa ainoastaan silloin, jos hen-

kilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan sekä tietoisena kaikista asiaan vaikut-

tavista seikoista. Lisäksi sopimuksen 16 artiklan mukaan suostumuksen on oltava nimen-

omainen, yksilöity ja dokumentoitu. Näin ollen tutkittavan pelkkä implisiittinen tai konk-

ludenttinen suostumus ei ole tutkimustoiminnassa riittävä, toisin kuin esimerkiksi vähäis-

ten hoitotoimenpiteiden yhteydessä.47 Terveyteen kohdistuva toimenpide on biolääketiede-

sopimuksen selosteosan mukaan ymmärrettävä laajasti ja se kattaa myös kaikenlaiset tut-

kimustarkoituksissa suoritetut lääketieteelliset toimenpiteet. Pätevä suostumus edellyttää 

vapaaehtoisuutta sekä tietoisuutta kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Tapauskohtaisesti 

pätevän tietoisen suostumuksen antaminen voi edellyttää myös lisäelementtien täyttymistä. 

Biolääketiedesopimuksen selosteosan mukaan annettavan informaation tulisi sisältää aina-

kin tiedot toimenpiteen tarkoituksesta, luonteesta sekä toimenpiteeseen liittyvistä riskeis-

tä.48  

Tutkittavan vapaa ja tietoinen suostumus on myös EU:n lainsäädännössä velvoittava nor-

mi. EU:n perusoikeuskirjan (jäljempänä myös POK) 3(2)(a) artiklan mukaisesti kaikkiin 

lääketieteen ja biologian alan interventioihin tarvitaan asianomaisen henkilön vapaaehtoi-

nen ja asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena annettu suostumus. Lääketutkimusdirektii-

viin sisällytettiinkin varsin kattavat säännökset tutkimushenkilöiden suojelusta sekä tietoi-

sesta suostumuksesta. Tietoista suostumusta koskevat säännökset ovat siirtyneet lääketut-

kimusasetukseen sisällöllisesti lähes muuttumattomina.49 Vapaa ja tietoinen suostumus on 

olennainen edellytys kaikissa lääketieteellisissä tutkimuksissa, mutta eettisestä näkökul-

masta tarkasteltuna suostumuksen merkityksen voidaan nähdä erityisesti korostuvan kliini-

sissä lääketutkimuksissa, joissa suoritetut toimenpiteet ovat lopulta aina osa lääketieteellis-

tä koetta.  

                                                
46 Ks. tarkemmin Lötjönen 2004, s. 46.   
47 Lötjönen 2004, s. 128.  
48 Explanatory Report No. 164, kohdat 34–35. 
49 Lääketutkimusasetuksen johdanto-osan 27 kohtaan on sisällytetty viittaukset perusoikeuskirjaan sekä to-
dettu lääketutkimusdirektiivin tutkittavien suojelua sekä tietoista suostumusta koskevien säännösten säilyt-
tämisen tärkeys. 
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Suostumusta on perinteisesti pidetty hyväksyttävänä perusteena tutkittavan osallistumiselle 

lääketieteelliseen tutkimukseen, jossa puututaan edellä kuvatulla tavalla hänen perusoike-

uksiinsa. On kuitenkin huomattava, että kansallisesti perustuslakivaliokunta on käytännös-

sään pitänyt ongelmallisena sääntelytapaa, jossa perusoikeusrajoitukset perustuvat henki-

lön suostumukselle. Valiokunta onkin korostanut suurta pidättyväisyyttä suostumuksen 

käyttämisessä perusoikeuksiin puuttumisen oikeutusperusteena. Toimivallasta puuttua yk-

silön perusoikeuksiin täytyy aina säätää myös riittävän tarkkarajaisella ja soveltamisalal-

taan täsmällisellä lailla. Jos laki puuttuu perusoikeussuojaan suostumuksenvaraisesti, on 

lailta perustuslakivaliokunnan mukaan edellytettävä muun muassa tarkkuutta ja täsmälli-

syyttä, säännöksiä suostumuksen antamisen ja sen peruuttamisen tavasta, suostumuksen 

aitouden ja vapaaseen tahtoon perustuvuuden varmistamista sekä sääntelyn välttämättö-

myyttä.50 

Lääketutkimusasetuksen 29 artikla sisältää kattavan listan tietoisen suostumuksen edelly-

tyksistä. Suostumuksen on ensinnäkin oltava päivätty, allekirjoitettu ja dokumentoitu. Mi-

käli tutkittava ei pysty itse kirjoittamaan, voidaan suostumus kirjata myös vaihtoehtoisia 

keinoja käyttäen vähintään yhden todistajan läsnä ollessa. Lisäksi artiklan 2 kohdassa on 

listattu vaatimuksia, jotka tutkittaville annettavien tietojen tulee täyttää. Tietojen on oltava 

ensinnäkin riittävän selkeitä, jotta tutkittava voi ymmärtää kliinisen lääketutkimuksen 

luonteen, tavoitteet, hyödyt, vaikutukset, riskit sekä mahdolliset haitat. Tutkittavan on 

myös saatava käsitys häntä koskevista oikeuksista – erityisesti hänen oikeudestaan kieltäy-

tyä osallistumisesta sekä oikeudesta peruuttaa suostumuksena ilman kielteisiä seuraamuk-

sia. Lisäksi tiedoilta edellytetään kattavuutta, tiiviyttä, selkeyttä sekä oleellisuutta. Annet-

tujen tietojen on oltava ymmärrettäviä nimenomaisesti maallikon näkökulmasta. Suostu-

musta hankittaessa on myös huolehdittava siitä, että tutkittavalle varataan tarpeeksi aikaa 

päätöksen tekemiseksi kliiniseen lääketutkimukseen osallistumisesta.  

Kansallisesti lähtökohtana on pidetty, ettei henkilö voi osallistua kliiniseen lääketutkimuk-

seen, mikäli hän ei pysty itse antamaan suostumustaan.51 Tutkimuslakia koskevassa halli-

tuksen esityksessä suostumus on nähty takeena tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoi-

                                                
50 PeVL 1/2018 vp, s. 8.  
51 Tutkimuslain 6 §:n 2 momentin mukaan, jos kliiniseen lääketutkimukseen osallistuva ei kykene itse anta-
maan suostumustaan tutkimukseen osallistumiseksi, ei hän voi olla tutkittavana, jollei esimerkiksi hänen 
lähiomaisensa ole antanut suostumusta tutkimukseen osallistumisesta. Suostumuksen on lisäksi aina oltava 
tutkittavan oletetun tahdon mukainen. 
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suudelle. Koska tutkittavalle annettavat tiedot todennäköisesti vaikuttavat tutkittavan osal-

listumispäätökseen, edellyttää vapaaehtoisuus tietoisuutta. Tutkittavan on tiedettävä miksi 

ja millaisilla keinoilla tutkimus tullaan toteuttamaan. 52 On huomattava, että vaikka annet-

tavat tiedot sinällään näyttäisivät täyttävän säädetyt edellytykset, voi suostumus olla va-

paaehtoinen ainoastaan, mikäli tutkittava on todella ymmärtänyt annetun informaation. 

Tietoiselle suostumukselle annettu määritelmä sekä siihen liittyvät lukuisat edellytykset 

ovat johtaneet varsin pitkiin suostumuslausekkeisiin, jotka ovat herättäneet kritiikkiä. Kos-

tan näkemyksen mukaan vastaavaa tapaa olisi aiheellista välttää esimerkiksi henkilötieto-

jen sääntelyn yhteydessä.53 Voidaan kyseenalaistaa, kuinka hyvin kliinisiin lääketutkimuk-

siin osallistuvat henkilöt todellisuudessa ymmärtävät pitkät suostumuslausekkeet. Kykyyn 

ymmärtää kliinisissä lääketutkimuksissa annettua informaatiota ja esimerkiksi tutkimuksen 

riskejä saattaa vaikuttaa muun muassa tutkittavan koulutus ja ikä.54 Näin ollen on selvää, 

että riittävän ymmärtämisen tasoa joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti.55 On tärkeää, 

että tutkittava ymmärtäisi myös esimerkiksi tutkimuksen ja hoidon eron. Lääketieteellisen 

tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa luotettavaa tietoa. Tämän vuoksi kliini-

sissä lääketutkimuksissa käytetään esimerkiksi sokkouttamista sekä lumelääkkeitä. Jos 

tutkittava osallistuu kliiniseen lääketutkimukseen uskoen saavansa siitä varmaa terveys-

hyötyä, ei suostumus ole annettu oikein ymmärrettyyn tietoon perustuen.56 

Tulevaisuudessa täysivaltaisten tutkittavien antamaa suostumusta koskevat säännökset 

tulevat suoraan sovellettavasta lääketutkimusasetuksesta, eikä kansallisessa lääketutkimus-

laissa tule enää olemaan suostumusta koskevaa yleislauseketta. Sen sijaan kansallisesti 

tullaan edelleen säätämään lääketutkimusasetuksen mahdollistaman liikkumavaran mukai-

sesti muun muassa alaikäisten sekä vajaakykyisten antamasta suostumuksesta.57 Edellä 

                                                
52 HE 229/1998 vp, s. 14. 
53 Kosta 2013, s. 129. 
54  Sanchini et al. 2014, s. 272 ja Keränen et al. 2015, s. 55. Potilaslain lähtökohdista käsin Tuori ja Kotkas 
(2016, s. 422) ovat myös katsoneet tietoon perustuvan suostumuksen periaatteen asettavan pätevän suostu-
muksen edellytykseksi, että suostumuksen antajalla on riittävästi tietoa ja hän myös ymmärtää suostumuksen 
kannalta merkityksellisen tiedon. Lisäksi suostumuksen on oltava vapaaehtoinen ja suostumuksen antajalla 
on oltava kyky suostumukseen.  
55 Esimerkiksi EIT:n ratkaisussa V.C. v. Slovakia (8.11.2011) oli kyse tilanteesta, jossa romaninainen oli 
antanut kirjallisen suostumuksen sterilisaatiolleen, mutta suostumusta ei voitu katsoa vapaaehtoisesti tai 
tietoisesti annetuksi. Lötjönen (2004, s. 151) on myös katsonut, että lääketieteellisten tutkimusten yhteydessä 
annettavan tiedon tulisi vastata potilaan henkilökohtaista tietotarvetta. Samansuuntaisesti Tuori ja Kotkas 
2016, s. 423.  
56 Keränen et al. 2015, s. 54–55. 
57 HE 18/2020 vp, s. 55. 
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esitetty huomioon ottaen, tietoista suostumusta koskeva sääntely sekä perusperiaatteet tu-

levat sisällöllisesti vastaamaan hyvin pitkälle nykytilaa, vaikkakin lääketutkimusasetuksen 

tietoista suostumusta koskeva sääntely on esimerkiksi tutkimuslakia täsmällisempää ja 

yksityiskohtaisempaa.58  

Tämän tutkielman kannalta keskeistä on hahmottaa vapaan ja tietoisen suostumuksen ih-

mis- ja perusoikeudellinen tausta sekä sen olennainen vaikutus kliinisissä lääketutkimuk-

sissa. Oleellista on ymmärtää tietoisen suostumuksen luonne eettisenä normina sekä ennen 

kaikkea kliinisten lääketutkimusten menettelyä koskevana vaatimuksena. Näin tietoinen 

suostumus pystytään selkeästi erottamaan suostumuksesta, jota saatetaan käyttää kliinisissä 

lääketutkimuksissa tutkittavien henkilötietojen käsittelyperusteena. On myös tärkeää hah-

mottaa, että tietoisen suostumuksen peruuttaminen johtaa lähtökohtaisesti vain tutkittavan 

fyysisen tutkimukseen osallistumisen keskeyttämiseen. Tutkittavan peruuttaessa suostu-

muksensa osallistua tutkimukseen, on tutkijoiden keskeytettävä esimerkiksi näytteidenotto 

sekä tutkimuslääkkeen antaminen. 

  

                                                
58 Myös uudistetussa tutkimuslaissa tietoisen suostumuksen käsitettä tullaan täsmentämään ja yhdenmukais-
tamaan sitä lääketutkimusasetuksen 29 artiklan kanssa, ks. HE 18/2020 vp, s. 141–143.   
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3 Henkilötietojen suoja  

Kliiniset lääketutkimukset edellyttävät luotettavaa tutkimusdataa sekä henkilötietojen kä-

sittelyä. Tutkimuksissa tuotetut ja kerätyt tiedot ovat lähtökohtaisesti aina yhdistettävissä 

yksilöitävissä oleviin tutkittaviin ja näin ollen tutkimustiedot ovat myös henkilötietoja. 

Lisäksi varsin merkittävä osa tutkimuksissa käsitellyistä henkilötiedoista on arkaluonteista. 

Tutkimuksissa kerätään muun muassa tutkittavien koehenkilöiden potilas- sekä terveystie-

toja, jotka voivat paljastaa informaatiota esimerkiksi koehenkilöiden lääkkeiden käytöstä 

tai terveydentilasta.59 Henkilön terveydentilaan liittyvien tietojen voidaan katsoa kuuluvan 

yksityiselämän ydinalueelle ja näin ollen tietojen käsittelyä koskevien säännösten on oltava 

täsmällisiä.60 Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut Lindqvist- ratkaisussaan tervey-

teen liittyvää tietoa laajasti siten, että se käsittää kaikki niin fyysiset kuin psyykkisetkin 

henkilön terveyteen liittyvät tekijät.61 Lisäksi tutkimusten yhteydessä tutkittavista saatetaan 

kerätä DNA- tai verinäytteitä. Myös geneettiset tiedot on TSA 9 artiklan mukaisesti luetta-

va erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluviksi henkilötiedoiksi. Salokannel onkin todennut 

olevan ilmeistä, että tutkimusten yhteydessä myös geneettiset tiedot muuttuvat terveystie-

doiksi.62 

Tutkimustoiminnassa henkilötiedot usein suojataan peitenimillä eli pseudonymisoidaan 

ennen varsinaisen käsittelyn alkamista. Myös kliinisessä lääketutkimuksessa on tyypillistä, 

että tutkimuksen aikana kerätyt tiedot ja muun muassa laboratoriokokeet suojataan esimer-

kiksi koodaamalla siten, että ainoastaan päätutkija voi yhdistää tiedot ja näytteet tiettyyn 

henkilöön tunnisteavainta käyttämällä (key-coded data).63 Pseudonymisoidutkin tiedot, 

jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön lisätietoja käyttämällä ovat henkilötietoja 

ja niiden käsittelyssä on noudatettava tietosuojasäännöksiä normaalilla tavalla. Toisaalta 

van Veen on huomauttanut, ettei tietosuoja-asetuksen tarkoittamiksi pseudonymisoiduiksi 

tiedoiksi tulisi katsoa esimerkiksi kolmannen osapuolen tekemää peruuttamatonta pseu-

donymisointia (one way key-coded data).64 Nimenomaisesti kliinisten tutkimusten osalta 

tietosuojatyöryhmä on kuitenkin katsonut, että tutkittavien tunnistaminen on osa tietojen-

käsittelyn tarkoitusta ja keinoja, koska koodatut tiedot saatetaan purkaa avaimella ja joskus 

                                                
59 EDPS 19.12.2012, kohta 13.  
60 PeVL 25/1998 vp, s. 3. 
61 C-101/01 Lindqvist, kohta 50. 
62 Salokannel 2016, s. 537. 
63 WP 136, s. 18–19 ja Tietosuojavaltuutetun ohjaus 6.3.2017 (Dnro 3744/41/2016). 
64 Van Veen 2018, s. 73.  
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tiedot myös joudutaan purkamaan esimerkiksi tutkittavan turvallisuuteen liittyvien syiden 

vuoksi. Tällaisissa tilanteissa koodatut henkilötiedot koskevat luonnollista henkilöä ja nii-

hin on sovellettava tietosuojalainsäädäntöä.65 

Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 26 kohdan mukaan tietosuojaperiaatteita ei tarvitse 

soveltaa anonymisoituihin tietoihin. Anonyymit tiedot eivät liity tunnistettavissa olevaan 

henkilöön tai tietojen tunnistettavuus on poistettu siten, ettei rekisteröidyn tunnistaminen 

ole enää mahdollista. Näin ollen tiedot eivät enää ole henkilötietoja.66 Esimerkiksi DNA-

tietoja on joissain tutkimuksissa pyritty anonymisoimaan tietosuojan turvaamiseksi. 

Anonymisointi ei kuitenkaan aina ole käytännössä mahdollista esimerkiksi sellaisissa tut-

kimuksissa, joissa tutkittavan terveydestä halutaan saada tietoa myös myöhemmin.67 Li-

säksi tietosuojatyöryhmä on aiemmin asettanut melko korkean rajan täysin anonymisoidul-

le tiedolle. Työryhmän mukaan anonymisoinnin tulisi olla peruuttamaton ja tekniikkana 

yhtä pysyvä kuin tietojen poistaminen.68 TSA johdanto-osan 26 kohdassa on puolestaan 

säädetty, että henkilön tunnistettavuutta määritettäessä olisi otettava huomioon kaikki kei-

not, joita joko rekisterinpitäjä tai muu henkilö voi kohtuullisen todennäköisesti käyttää 

luonnollisen henkilön tunnistamiseen suoraan tai välillisesti. Tämän voidaan katsoa viit-

taavaan hieman lievempään tulkintaan. Esimerkiksi Aurucci viittaa kyseiseen johdanto-

osan kohtaan todeten: ”This language suggests a reasonable acceptable standard of 

anonymization should be preferred to the impossible standard.”69 

Henkilötietojen suojasta on säädetty kansainvälisesti useissa sääntelyinstrumenteissa, ku-

ten OECD:n vuonna 1980 hyväksymässä yksityisyyden suojaa ja kansainvälistä henki-

lötietojen siirtoa koskevassa suosituksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 

neuvoston yleissopimuksessa yksilön suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojen-

käsittelyssä (Euroopan neuvoston sopimussarja ETS No. 108), EU:n perusoikeuskirjassa 

sekä muussa EU:n lainsäädännössä. Seuraavassa käsittelen henkilötietojen suojaa kolmessa 

osassa. Lähden liikkeelle henkilötietojen suojasta osana perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää. 

Huomiota kiinnitetään erityisesti EU:n ihmisoikeussopimukseen, EU:n perusoikeuskirjaan 

ja Suomen perusoikeusnormistoon. Perus- ja ihmisoikeuksien antaman suojan hahmotte-

                                                
65 WP 136, s. 20. 
66 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 612.  
67 TUKIJA on antanut erillisen ohjeistuksen DNA-näytteiden käyttämisestä lääketutkimuksissa. Ks. TUKI-
JA:n ohje 4.9.2000, s. 1–2.   
68 WP 216, s. 5–6. 
69 Aurucci 2019, s. 204.  
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lemisen jälkeen käsittelen henkilötietojen suojaa kliinisten lääketutkimusten kontekstissa 

sekä EU:n että kansallisen sääntelyn tasolla.  

3.1 Henkilötietojen suoja perus- ja ihmisoikeutena 

Henkilötietojen suoja on vakiintuneesti nähty yksityiselämän suojan osa-alueena.70 Yksi-

tyiselämää ei ole määritelty tarkasti lainsäädännössä tai oikeuskirjallisuudessa, vaan se on 

mielletty eräänlaisena yleiskäsitteenä, joka kattaa henkilön yksityisen elämän piirin.71 Yk-

sityiselämän suoja on myös liitetty osaksi laajempaa yksityisyyden suojan käsitettä, jonka 

määritelmä on niin ikään elänyt ja muuttunut aikojen saatossa.72 Yksityisyyden suoja ei 

kuitenkaan suinkaan rajoitu yksityiselämän suojaan, vaan yksityisyyden laajan käsitteen 

yhteyteen on liitetty muun muassa henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus, oikeus 

kunniaan sekä oikeus ihmisarvoiseen kohteluun.73  

Euroopan ihmisoikeussopimus ei sisällä itsenäistä oikeutta henkilötietojen suojaan.74 Eu-

roopan ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin ratkaisukäytännössään katsonut henkilötieto-

jen suojan olevan olennainen osa EIS 8 artiklan mukaista yksityis- ja perhe-elämän suojaa. 

Ratkaisussaan Leander v. Ruotsi EIT katsoi ensimmäisen kerran, että yksityiselämää kos-

kevan tiedon säilyttäminen ja luovuttaminen merkitsi henkilön yksityiselämän loukkaus-

ta.75 Dynaamista tulkintaa käyttäen EIT on myöhemmin soveltanut EIS 8 artiklaa myös 

useissa muissa henkilötietojen suojaan liittyvissä tapauksissa. Terveys- ja potilastietojen 

kannalta merkityksellisinä voidaan mainita erityisesti EIT:n ratkaisut Z. v. Suomi sekä I. v. 

Suomi. Ensiksi mainitussa EIT katsoi EIS 8 artiklaa loukatun, kun julkaistusta hovioikeu-

den tuomioista oli ilmennyt tieto valittajan HIV-positiivisuudesta, ja arkaluonteisia terve-

ystietoja sisältävät oikeudenkäyntimateriaalit oli määrätty salassa pidettäväksi ainoastaan 

                                                
70 Koillinen 2013, s. 171. 
71 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 5 ja HE 309/1993 vp, s. 52.  
72 Neuvonen 2014, s. 21–23 ja 185.   
73 PeVL 25/1998 vp, s. 3. 
74 De Hert – Gutwirth 2009, s. 7 ja 18.  
75 Leander v. Ruotsi (26.3.1987), kohta 48. Kaksi vuotta myöhemmin antamassaan ratkaisussa Gaskin v. 
Yhdistynyt kuningaskunta (7.7.1989) EIT turvasi EIS 8 artiklaa soveltaen oikeuden päästä käsiksi omiin tie-
toihinsa. Myös EIT:n ratkaisussa S. ja Marper v. Yhdistynyt kuningaskunta (4.12.2008) EIT totesi, että pelk-
kä yksityiselämää koskevan tiedon tallentaminen tai käsittely voi muodostaa EIS 8 artiklan loukkauksen 
(kohta 67). Toisaalta viimeksi mainitun ratkaisun saatetaan katsoa viittaavan ainoastaan yksityiselämään 
liittyviin henkilötietoihin. Ks. esimerkiksi Koillinen 2013, s. 177. 



 

   23 

10 vuodeksi. Kyseisessä ratkaisussa EIT tunnusti selvästi henkilötietojen suojan ja erityi-

sesti terveystietojen suojan merkityksellisyyden yksityiselämän kannalta. 76 

Jälkimmäisessä tapauksessa oli puolestaan kyse tilanteesta, jossa sairaalassa työskennellyt 

HIV:tä sairastanut henkilö epäili kollegoidensa lukeneen hänen potilastietojaan. EIT totesi 

perusteluissaan, että henkilön yksityiselämää koskevien tietojen käsittely kuului nimen-

omaisesti EIS 8 artiklan soveltamisalaan, ja että artiklassa turvattu suoja saattoi perustaa 

valtiolle velvollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin henkilön yksityiselämän suojaamiseksi sil-

loinkin, kun kysymys oli yksityishenkilöiden välisistä suhteista. EIT korosti, että potilastie-

tojen suojaaminen ei ole tärkeää ainoastaan potilaan yksityiselämän kannalta, vaan myös 

potilaan ja lääkärin luottamuksellisen suhteen ylläpidon näkökulmasta. EIT:n päätöksen 

mukaan kansallisen lain tulee tarjota asianmukaiset takeet siitä, että potilastietoihin ei 

päästä käsiksi EIS 8 artiklan vastaisesti.77 Tapaus osoittaa, että valtioiden on turvattava 

yksityiselämään liittyvien henkilötietojen suojan toteutuminen myös yksilöiden välillä. 

Vaikka yksityiselämän suoja on luonnehdittavissa klassiseksi vapausoikeudeksi, voidaan 

erityisesti EIS 8 artiklan kohdalla kuitenkin nähdä korostuvan myös valtioiden positiivinen 

toimintavelvoite.78  

Lääketieteellisissä tutkimuksissa kerättävien terveystietojen kannalta olennainen on myös 

biolääketiedesopimus, jossa henkilötietojen suoja on niin ikään sijoitettu yksityiselämän 

suojan yhteyteen. Biolääketiedesopimuksen 10 artiklan mukaan jokaisella on oikeus yksi-

tyiselämänsä kunnioitukseen terveyttä koskevien tietojen osalta sekä oikeus saada tietoon-

sa terveydentilastaan kerätyt tiedot. Artikla pitkälti vahvistaa ihmisoikeussopimuksen 8 

artiklassa taatun suojan (bio)lääketieteen alalla, mutta yksityiskohtaisempana säännöksenä 

sen voidaan nähdä olevan selkeämpi juuri terveyttä koskevien asioiden kannalta.79 Samoin 

EIT:n ratkaisukäytännössä EIS 8 artiklan sisältö on muotoutunut paljolti biolääketiedeso-

pimuksen antamaa suojaa vastaavaksi ja EIT onkin viitannut biolääketiedesopimukseen 

                                                
76 Z. v. Suomi (25.2.1997), kohdat 95, 105 ja 110–114. Ks. myös S. ja Marper v. Yhdistynyt kuningaskunta 
(4.12.2008) kohta 66. 
77 I. v. Suomi (17.7.2008), kohdat 38 ja 47–49. 
78 Pellonpää – Gullans – Pölönen – Tapanila 2018, s. 778. 
79 Explanatory report 164, kohta 63 ja Nieminen 2015, s. 245–246. 
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tuomioidensa perusteluissa.80 Tästä vahvasta liitynnästä johtuen biolääketiedesopimusta ei 

käsitellä tässä laajemmin. 

Henkilötietojen suojan kannalta ehkäpä keskeisimpänä säännöksenä voidaan kuitenkin 

pitää EU:n perusoikeuskirjan 8 artiklaa, sillä siinä henkilötietojen suoja on selkeästi erotet-

tu yksityiselämän suojasta omaksi artiklakseen. POK 8 artiklan mukaan jokaisella on oike-

us henkilötietojensa suojaan, minkä lisäksi tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja 

sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai 

muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on myös oikeus tutustua 

tietoihin, joita hänestä on kerätty ja saada ne oikaistuksi. Yksityiselämän suojasta sääde-

tään puolestaan POK 7 artiklassa, joka vastaa sisällöltään varsin pitkälti EIS:n 8 artiklaa.81 

Artiklojen itsenäinen asema on korostunut myös EUT:n ratkaisukäytännössä. Esimerkiksi 

ratkaisussa Scarlet Extended SA EUT sovelsi POK 8 artiklaa ilman viittauksia yksityiselä-

män suojaan.82 

Perusoikeuskirjan tuleminen vuonna 2009 Lissabonin sopimuksella oikeudellisesti sitovak-

si ja perussopimuksen tasoiseksi herätti keskustelua henkilötietojen suojan itsenäisestä 

perusoikeusasemasta.83 On huomattava, että yksityisyys on hahmotettavissa paljon laa-

jemmaksi käsitteeksi kuin henkilötietojen suoja tai edes yksityiselämän suoja. Kansallisesti 

esimerkiksi perustuslakivaliokunta on liittänyt yksityisyyden suojan alaan muun muassa 

oikeuden kunniaan sekä ihmisarvoiseen kohteluun.84 Vaikka yksityisyys on kiistatta kes-

keinen arvo tietosuojalainsäädännön takana, turvataan tietosuojasääntelyllä myös muita 

arvoja, kuten tietoturva sekä tietojen luotettavuus ja täsmällisyys, jotka eivät suoraan lu-

keudu yksityiselämän alaan. Yksityisyys ja henkilötietojen suoja ovatkin näin laajuudel-

taan varsin erilaisia.85 Kaikki henkilötiedot eivät koske yksityiselämää, mutta ne voivat silti 

nauttia henkilötietojen suojaa.86 Toisaalta esimerkiksi Neuvosen näkemyksen mukaan hen-

kilötietojen suoja olisi perusoikeutena varsin rajattu, tekninen sekä suppea, eikä sitä näin 

ollen tulisi katsoa itsenäiseksi perusoikeudekseen, vaan osaksi yksityisyyden suojan koko-
                                                
80 EIT on viitannut biolääketiedesopimukseen muun muassa hedelmöityshoitoja ja alkioiden käyttöä koske-
neessa tapauksessa Evans v. Yhdistynyt kuningaskunta (10.4.2007), kohta 50.  
81 Gellert – Gutwirth 2013, s. 524.  
82 C‑70/10 Scarlet Extended SA, kohdat 50 ja 51. Koillinen on nähnyt perusoikeuskirjan 8 artiklan saaneen 
vahvistuksensa juuri Scarlet Extended SA -ratkaisussa. Ks. Koillinen 2013, s. 180.  
83 Ratkaisussaan C-275/06 Promusicae unionin tuomioistuin kuitenkin tunnusti henkilötietojen suojan perus-
oikeusaseman jo ennen EU:n perusoikeuskirjan oikeudellisesti sitovaksi tuloa.  
84 PeVL 25/1998 vp, s. 3 
85 Tzanou 2013, s. 91 ja Koillinen 2013, s. 180. 
86 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 13. Samansuuntaisesti Gellert – Gutwirth 2013, s. 526. 
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naisuutta.87 Ei ole aiheen kiistää, etteikö yksityiselämän ja henkilötietojen suoja olisi osit-

tain päällekkäistä. POK 8 artiklan voidaan kuitenkin katsoa antavan varsin vahva tuki hen-

kilötietojen suojan itsenäiselle perusoikeusasemalle.88  

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt EU:n perusoikeuskirjan 8 artiklaan huomiota myös 

kansallisen perustuslain 10 §:n tulkinnassa.89 PL 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, 

kunnia ja kotirauha on turvattu ja henkilötietojen suojasta on säädettävä tarkemmin lailla. 

Toisin sanoen henkilötietojen käsittelylle täytyy aina olla laissa säädetty peruste.90 Perus-

tuslain uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä lakivarausta selitettiin tarpeella turva-

ta lainsäädännöllisesti yksilön oikeusturva ja yksityisyyden suoja henkilötietojen käsitte-

lyssä, rekisteröinnissä ja käyttämisessä.91 Perustuslakivaliokunta on katsonut, että PL 10 

§:n nojalla tärkeitä sääntelykohteita ovat ainakin rekisteröinnin tavoitteet, rekisteröitävien 

henkilötietojen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset mukaan lukien tietojen luovutetta-

vuus, tietojen säilytysaika henkilörekisterissä sekä rekisteröidyn oikeusturva. Lisäksi edel-

lä mainituista seikoista on säädettävä lain tasolla kattavasti ja yksityiskohtaisesti.92 TSA:n 

myötä perustuslakivaliokunta on kuitenkin tarkistanut kantaansa ja katsonut, että henkilö-

tietojen suojaan liittyvät sääntelyn kattavuuden, täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaa-

timukset voidaan lähtökohtaisesti täyttää myös tietosuoja-asetuksella ja kansallisella yleis-

lailla. Jatkossa kansallisen erityislainsäädännön säätäminen tulisikin varata vain tilantei-

siin, joissa se on sallittua tietosuoja-asetuksen kannalta ja toisaalta välttämätöntä henkilö-

tietojen suojan toteuttamiseksi.93  

Perustuslakivaliokunta on katsonut erityisesti arkaluonteisten tietojen käsittelyn sallimisen 

koskevan yksityiselämään kuuluvan henkilötietojen suojan ydintä. TSA 9 artiklan mukai-

set henkilötiedot ovat erityisen arkaluonteisia perusoikeuksien ja -vapauksien kannalta. 

Tästä johtuen arkaluonteisia tietoja sisältävien rekisterien perustamista on arvioitava pe-

rusoikeuksien rajoitusedellytysten, erityisesti rajoitusten hyväksyttävyyden ja oikeasuhtai-

suuden näkökulmasta. Arkaluonteisten tietojen käsittely on rajattava vain välttämättömään 

täsmällisillä ja tarkkarajaisilla säännöksillä. Lisäksi henkilötietojen käsittelyä koskevan 

                                                
87 Neuvonen 2014, s.  41.  
88 Näin myös Koillinen 2013, s. 180. 
89 PeVL 14/2018 vp, s. 3.  
90 Voutilainen 2019, s. 67.  
91 HE 309/1993 vp, s. 53.  
92 PeVL 11/2008 vp, s. 3.  
93 PeVL 2/2018, vp s. 5 ja PeVL 14/2018 vp, s. 3.  
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sääntelyn on oltava TSA:n mahdollistamissa rajoissa yksityiskohtaista ja kattavaa. Perus-

tuslakivaliokunnan mukaan arkaluonteisten tietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä on edel-

leen syytä arvioida myös aiemman sääntelyn lakitasoisuutta koskevan käytännön pohjalta 

tietosuoja-asetuksen mahdollistamissa puitteissa. Yleistä tietosuoja-asetusta yksityiskohtai-

semman lakitasoisen sääntelyn tarve tulee kuitenkin perustella myös tietosuoja-asetuksen 

puitteissa tapauskohtaisesti.94  

3.2 Tietosuoja-asetus  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 25.5.2018, jonka jälkeen se on muo-

dostanut tietosuojasääntelyn perustan. TSA 2 artiklan mukaisesti asetusta sovelletaan hen-

kilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista, sekä sellaisten henki-

lötietojen käsittelyyn muussa kuin automaattisessa muodossa, jotka muodostavat rekisterin 

osan tai joiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa. Asetus vahvistaa EU:n perusoikeus-

kirjaa täsmentäen siinä asetettua henkilötietojen suojan minimitasoa yksityiskohtaisemmil-

la säännöksillä.95 Asetus määrää säännöt luonnollisten henkilöiden suojelulle henkilötieto-

jen käsittelyssä sekä henkilötietojen vapaalle liikkuvuudelle. Asetus määrittää muun muas-

sa rekisteröidyn oikeudet, rekisterinpitäjän velvollisuudet sekä henkilötietojen lailliset kä-

sittelyperusteet. Keskeistä on myös luonnollisten henkilöiden perusoikeuksien sekä -

vapauksien suojelu ja erityisesti oikeuden henkilötietojen suojaan turvaaminen. Henkilötie-

tojen suojan perusoikeusluonnetta voidaan nähdä korostavan se, että tietosuoja-asetus suo-

jaa luonnollisia henkilöitä heidän kansalaisuudestaan tai asuinpaikastaan riippumatta.96  

3.2.1 Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 

Tietosuoja-asetuksen sääntelyä voidaan luonnehtia periaatelähtöiseksi.97 Kaikessa henkilö-

tietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuoja-asetuksen periaatteita, jotka turvaavat käsit-

telyn asianmukaisuuden.98 TSA 5 artiklan mukaisesti henkilötietoja on ensinnäkin aina 

käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Li-

säksi kliinisten lääketutkimustenkin kannalta varsin olennainen periaate on käyttötarkoi-

tussidonnaisuus, jonka tarkoituksena on rajata käsittelyn tarkoituksia ja osaltaan toteuttaa 
                                                
94 PeVL 23/2020 vp, s. 8 ja PeVL 14/2018 vp, s. 4–5.  
95 Salokannel 2016, s. 536. 
96 TSA johdanto-osan 14 kohta ja Salokannel 2016, s. 536. 
97 Lång – Taka 2019, s. 56. Laajemmin periaatteiden keskeisestä asemasta tietosuojalainsäädännössä ks. De 
Hert 2017, s. 160–179.  
98 Tzanou 2013, s. 89. 
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edellä mainittujen lainmukaisuuden, asianmukaisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteiden 

toteutumista. Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan henkilötiedot tulee aina 

kerätä tiettyä, nimenomaista sekä laillista käyttötarkoitusta varten, eikä tietoja saa myö-

hemmin käsitellä tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Periaatteen voidaan 

nähdä suojaavan rekisteröityjen perusteltuja odotuksia heidän henkilötietojensa käsittelyn 

suhteen. Toisaalta periaate mahdollistaa myös henkilötietojen jatkokäytön tietyin edelly-

tyksin esimerkiksi tieteellisessä tutkimustoiminnassa.99 

Kliinisissä lääketutkimuksissa henkilötietojen käyttötarkoitusta määrittää pitkälti tutkimus-

suunnitelma. Asianmukaisesti toteutettuna tutkimussuunnitelma sitoo henkilötietojen käsit-

telyn tiettyyn tutkimushankkeeseen sekä määrittelee tutkimustehtävän ja tutkimuksessa 

käytettävät aineistot ja menetelmät. Tutkimussuunnitelmasta ilmenevät lisäksi ne tiedot, 

joiden keräämistä tutkimuksen suorittaminen edellyttää sekä perusteet näiden tietojen tar-

peellisuudesta.100 Näin ollen asianmukaisesti toteutetulla tutkimussuunnitelmalla pystytään 

edistämään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen noudattamista.  

Henkilötietojen käyttötarkoituksen määrittelyä edellyttää myös tietojen minimoinnin peri-

aate, jonka mukaan henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia sekä rajoitettuja 

siihen, mikä on tarpeellista suhteessa tarkoituksiin, joita varten tietoja käsitellään.101 Tämä 

tarkoittaa, etteivät käsiteltävät tiedot saa olla liian laajoja suhteutettuna käsittelyn tarkoi-

tuksiin. Lisäksi tiedot on poistettava niiden käydessä tarpeettomiksi. Kliinisten lääketutki-

musten kohdalla periaatteen noudattaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että tutkimusre-

kisteriin tallennetaan vain sellaisia henkilötietoja, jotka on tutkimussuunnitelmassa määri-

telty tarpeellisiksi.102 

Tietosuojaperiaatteet edellyttävät myös, että käsiteltävät henkilötiedot ovat täsmällisiä sekä 

tarvittaessa päivitettyjä. Rekisterinpitäjän on poistettava tai oikaistava käsittelyn tarkoituk-

siin nähden epätarkat taikka virheelliset henkilötiedot viipymättä. Lisäksi rekisterinpitäjän 

tulee huolehtia henkilötietojen säilytysajan rajoittamisesta sekä käsiteltävien henkilötieto-

jen eheydestä ja luottamuksellisuudesta.103 Periaatteet tarkoittavat, ettei henkilötietoja saa 

käsitellä pidempään kuin on tarpeen ja käsittely tulee aina suorittaa siten, että tiedot pysy-

                                                
99 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 92. 
100 Leivonen 2015, s. 47.  
101 TSA 5(1)(c) artikla. 
102 Leivonen 2015, s. 47.  
103 TSA 5(1) artiklan d, e ja f alakohdat. 
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vät eheinä sekä luotettavina ja asiaan kuulumattomien henkilöiden ulottumattomissa. Kor-

pisaari on katsonut tietojen eheyden merkitsevän, ettei tietoja ole muutettu ilman rekiste-

rinpitäjän suostumusta.104  

Henkilötietojen asianmukainen turvallisuus sekä suojaaminen luvattomalta ja lainvastaisel-

ta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta hävittämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittu-

miselta on varmistettava organisatorisin ja teknisin toimenpitein. Tietoturvan tasossa on 

otettava huomioon henkilötietojen luonne ja arkaluonteisten henkilötietojen suojaamiseen 

on kiinnitettävä erityistä huomiota.105 Näin ollen esimerkiksi kliinisissä lääketutkimuksissa 

käsiteltävät terveystiedot on suojattava huolellisesti. Aiemmin todetulla tavalla henkilötie-

toja voidaan suojata esimerkiksi pseudonymisoinnin keinoin. Toisaalta useissa tutkimus-

hankkeissa henkilötietoja saatetaan kerätä esimerkiksi erilaisilla lomakkeilla tietoverkon 

kautta. Myös tällaisissa tilanteissa suojatoimenpiteet korostuvat, ja rekisterinpitäjän on 

huolehdittava muun muassa verkkopalveluiden sekä -yhteyksien asianmukaisesta tietotur-

vasta. On myös oleellista huomata, että itse henkilötietojen suojaamisintressin lisäksi tieto-

jen luotettavuutta, eheyttä ja oikeellisuutta koskevat periaatteet ovat kliinisten lääketutki-

musten yhteydessä omiaan osaltaan turvaamaan tutkimusaineistojen ja tutkimustulosten 

oikeellisuutta.106  

3.2.2 Tietosuoja-asetuksen suhde lääketutkimusasetukseen  

Tutkielman aiheen kannalta tietosuoja-asetuksen käsittelyn yhteydessä on aiheellista pe-

rehtyä myös lääketutkimusasetuksen henkilötietoja koskevaan sääntelyyn ja peilata asetus-

ta yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Lääketutkimusasetuksen keskeisenä tavoitteena on 

sisämarkkinoiden toteuttaminen kliinisten lääketutkimusten ja ihmisille tarkoitettujen lääk-

keiden osalta sekä terveyden suojelun korkean tason edistäminen. Samalla asetuksessa 

asetetaan lääkkeiden korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Tarkoituksena on tuottaa 

luotettavaa tietoa tutkittavista lääkevalmisteista.107 Näistä tavoitteista voidaan nähdä kum-

puavan myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä edellytyksiä. Tutkimuksen toimeksianta-

jan ja tutkijan on esimerkiksi lääketutkimusasetuksen 47 artiklan mukaisesti varmistettava, 

että kliininen lääketutkimus suoritetaan tutkimussuunnitelman ja muutoinkin hyvän kliini-

                                                
104 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 94.  
105 TSA 5(1)(f) artikla ja Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 95.  
106 Leivonen 2015, s. 49. 
107 Lääketutkimusasetuksen johdanto-osan 82 kohta sekä 3 artiklan b alakohta. 
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sen tutkimustavan periaatteiden mukaisesti. Nimenomaisesti tutkimussuunnitelma määrit-

tää ne tarkoitukset ja ehdot, joiden mukaan tutkittavien henkilötietoja voidaan tutkimuk-

sessa käsitellä. Lääketutkimusasetuksen liitteen I kappale D 17 edellyttääkin, että tutki-

mussuunnitelmaan sisällytetään kuvaus järjestelyistä, joilla varmistetaan sovellettavien 

tietosuojasääntöjen noudattaminen. Asetuksessa määritelty hyvä kliininen tutkimustapa 

puolestaan edellyttää tutkimuksessa tuotettavien tietojen luotettavuuden sekä varmuuden 

varmistamista.108 

Lisäksi lääketutkimusasetus sinällään edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asetuksen 56 

artiklan mukaan toimeksiantajan tai tapauksen mukaan tutkijan on kirjattava kaikki kliini-

sen lääketutkimuksen tiedot, käsiteltävä niitä ja tallennettava ne siten, että tiedot voidaan 

tarkasti raportoida, tulkita ja varmentaa ja että tutkittavia koskevien kirjattujen tietojen ja 

henkilötietojen luottamuksellisuus samalla suojataan sovellettavan tietosuojalainsäädännön 

mukaisesti. Tämä edellyttää myös tutkittavien henkilötietojen suojaamista asianmukaisin 

teknisin ja organisatorisin toimenpitein.  

Toisaalta on tärkeää huomata, että tutkittavien oikeus fyysiseen ja henkiseen koskematto-

muuteen, yksityisyyteen sekä tutkittavia koskevien tietojen suojaan tietosuoja-asetuksen 

mukaisesti on jo sinällään yksi kliinisen lääketutkimuksen suorittamisen edellytyksistä.109 

Lääketutkimusasetuksen 93 artikla edellyttääkin, että asetuksen nojalla toteutettavaan hen-

kilötietojen käsittelyyn on sovellettava tietosuoja-asetusta. Samoin tietosuoja-asetus sisäl-

tää puolestaan suoria viittauksia lääketutkimusasetukseen. Esimerkiksi tietosuoja-

asetuksen johdanto-osan 156 kohdan mukaan henkilötietojen käsittelyssä tieteellisiä tarkoi-

tuksia varten, on noudatettava muun muassa asiaan liittyviä kliinisiä kokeita koskevia 

sääntöjä.110 Tästä seuraa, että käsiteltäessä henkilötietoja kliinisissä lääketutkimuksissa, on 

tietosuoja-asetusta ja lääketutkimusasetusta sovellettava rinnakkain ja yhtaikaisesti.  

                                                
108 Lääketutkimusasetuksen 2(2)(30) artikla.  
109 Lääketutkimusasetuksen 28(1)(d) artikla. 
110 Samoin TSA johdanto-osan 161 kohdan mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
536/2014 asiaankuuluvia säännöksiä olisi sovellettava suostumukseen osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin 
liittyviin tieteellisiin tutkimustoimiin. Myös lääketutkimusasetuksen liitteen I kappale R 73 edellyttää, että 
kliinisen lääketutkimuksen toimeksiantaja tai hänen edustajansa antaa vakuutuksen, että tietoja kerätään ja 
käsitellään tutkimuksessa tietosuoja-asetuksen mukaisesti.  
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3.3 Henkilötietojen suoja kansallisessa lainsäädännössä 

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä 

EU:n eri jäsenvaltioissa. Asetus kuitenkin sisältää myös direktiivinomaisia piirteitä, sillä 

siinä on jätetty jäsenvaltioille jonkin verran kansallista liikkumavaraa. Liikkumavaralla 

tarkoitetaan tietosuoja-asetuksen jäsenvaltioille jättämää harkintamarginaalia, jonka nojalla 

kansalliset lainsäätäjät voivat täsmentää ja täydentää asetuksen sääntelyä.111 Suomessa 

tietosuoja-asetusta täydentää erityisesti tietosuojalaki (1050/2018, myöhemmin myös 

TSL), jota on tulkittava rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Tutkielman aiheen kannal-

ta relevanttina tietosuojalain säännöksenä voidaan mainita esimerkiksi TSL 4 §, jossa on 

säädetty tietosuoja-asetusta täsmentävästi henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta 

muun muassa tieteellisissä tutkimuksissa. Kansallinen henkilötietojen suojaa koskeva sään-

tely on kuitenkin varsin sirpaleista ja henkilötietojen käsittelyä sisältäviä muita säädöksiä 

on lähes 800.112  

Ylimääräistä kansallista sääntelyä tulisikin välttää huomioiden muun muassa tietosuoja-

asetuksen tavoitteet henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä yhdenmukaisesta tie-

tosuojasta EU:n alueella. Suomessa perustuslakivaliokunta on jo edellä todetulla tavalla 

katsonut, että henkilötietojen suojasta tulisi ensisijaisesti säätää yleisellä tietosuoja-

asetuksella sekä tietosuojalailla. Henkilötietojen suojaa koskevaan kansalliseen erityislain-

säädäntöön tulisi sääntelyn selkeyden vuoksi suhtautua pidättyväisesti ja rajata sääntely 

vain välttämättömään tietosuoja-asetuksen mahdollistaman liikkumavaran puitteissa ja 

riskiperusteinen lähestymistapa huomioiden. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mu-

kaan yksityiskohtainen sääntely on kuitenkin sitä perustellumpaa, mitä korkeampi riski 

käsittelystä aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille. Seikka korostuu eri-

tyisesti arkaluonteisten tietojen kohdalla.113 Tietosuoja-asetuksen sääntely ei siis ole täysin 

poistanut tarvetta kansalliselle erityissääntelylle henkilötietojen suojasta.114  

                                                
111 OM 8/2018, s. 19.  
112 Pitkänen 2017, s. 7. Tietosuoja-asetuksen implementoinnista Suomessa tarkemmin ks. Korpisaari 2019, s. 
232–237. 
113 PeVL 14/2018 vp, s. 4–5 ja PeVL 23/2020 vp, s. 7–8. Perustuslakivaliokunta on myös painottanut, että 
arkaluonteisia tietoja sisältäviin laajoihin tietokantoihin liittyy tietoturvaan ja tietojen väärinkäyttöön liittyviä 
vakavia riskejä, jotka voivat viime kädessä muodostaa uhan henkilön identiteetille. Ks. tarkemmin PeVL 
14/2018 s. 5 ja siinä viitatut lausunnot.  
114  Tuomas Ojasen asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 18/2020 vp, 
2.4.2020, s. 2. 
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Kliinisistä lääketutkimuksista säädetään vielä toistaiseksi tutkimuslaissa, johon ei varsinai-

sesti ole sisällytetty erillistä säännöstä henkilötietojen suojasta. Henkilötietojen käsittelyyn 

liittyy kuitenkin tutkimuslain 6 a §, jossa säädetään suostumuksen peruuttamisen oikeus-

vaikutuksista. Kyseinen pykälä tulee kuitenkin poistumaan tutkimuslaista, kun uusi lääke-

tutkimuslaki ja muutettu tutkimuslaki astuvat voimaan. Valmisteilla olevasta lakiehdotuk-

sesta ilmenee, että lääketutkimuslaki (sekä muutettu tutkimuslaki) tulee sisältämään ni-

menomaisesti henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. Lääketieteelliseen tutkimuk-

seen voidaan nähdä liittyvän erityisiä sääntelytarpeita koskien muun muassa tutkimustieto-

jen luotettavuutta sekä eheyttä. Näitä tarpeita ei voida täyttää yksin yleislainsäädännöllä ja 

näin ollen uusi lääketutkimuslaki tulee sisältämään tietosuojaa koskevia erityissäännöksiä, 

jotka täydentävät ja täsmentävät tietosuoja-asetusta sekä tietosuojalakia. Muutos on odotet-

tu, sillä käytännössä on nähty varsin ongelmallisena, ettei esimerkiksi tutkimuslain säänte-

lyä vielä ole päivitetty huomioimaan tietosuoja-asetusta.115 Käsittelen valmisteilla olevaa 

lääketutkimuslakia tarkemmin tutkielman myöhemmissä luvuissa.  

Kansallisesta erityissääntelystä voidaan tässä yhteydessä kuitenkin mainita vielä laki poti-

laan asemasta ja oikeuksista (785/1992, jäljempänä potilaslaki). Potilaslaki sisältää oman 

henkilötietoja koskevan salassapitosäännöksensä. Lain 13 §:n mukaan potilasasiakirjoihin 

sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä eikä niihin sisältyviä tietoja saa antaa sivulliselle 

tiedoksi ilman potilaan kirjallista suostumusta. Oikeuskirjallisuudessa on aiemmin keskus-

teltu potilaslain soveltumisesta erityisesti lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuvien ter-

veiden tutkittavien osalta. Tuori ja Kotkas ovat katsoneet, ettei potilaslakia voida soveltaa 

terveisiin tutkittaviin.116 Lötjönen on puolestaan ollut valmis tekemään lievemmän tulkin-

nan ja ulottamaan potilaslain antaman suojan myös terveisiin koehenkilöihin.117 Sosiaali- 

ja terveysministeriö on nimittäin potilaslakia koskevassa mietinnössään todennut, että poti-

laslain säännöksiä olisi noudatettava tarkoin myös tieteellisten tutkimusten yhteydessä.118  

Tutkimuslain voimaan tulon jälkeen potilaslain soveltumisella lääketieteelliseen tutkimuk-

seen ei ole ollut enää niin suurta merkitystä.119 Henkilötietojen suojan osalta on kuitenkin 

hyvä huomata, että tiedon luokitteleminen potilastiedoksi vaikuttaa yhä tiedon salassapito- 

                                                
115 Lääketeollisuus ry:n lausunto 17.9.2019.  
116 Tuori ja Kotkas 2016, s. 520 vrt. Lötjönen 1997, s. 866. 
117 Lötjönen 1997, s. 866.  
118 StVM 15/1992 vp, s. 2.  
119 Lötjönen 2004, s. 183. 



 

   32 

ja säilytysaikaan. Fimean kliinisiä lääketutkimuksia koskevan määräyksen 8/2019 mukaan 

alkuperäiset tutkimusasiakirjat on säilytettävä vähintään 15 vuoden ajan tutkimuksen päät-

tymisestä, kun taas potilastiedostojen säilyttämiseen sovelletaan niitä koskevia yleisiä 

sääntöjä ja määräyksiä.120 Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman ase-

tuksen (298/2009) liitteenä olevan taulukon mukaan useimmat asiakirjat on säilytettävä 12 

vuotta potilaan kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.  

3.4 Yhteenveto 

Kliinisten lääketutkimusten suorittamiseen kuuluu olennaisena osana henkilötietojen ja 

erityisesti arkaluonteisten terveys- ja potilastietojen käsittely. Vaikka tutkimuksissa olevat 

henkilötiedot lähtökohtaisesti pseudonymisoidaan, on kyseessä silti henkilötietojen käsitte-

ly, joka edellyttää tietosuojasääntelyn noudattamista. Henkilötietojen suojaa koskeva sään-

telykehys on verrattain laaja-alainen ja kliinisten lääketutkimusten konteksti lisää huomi-

oon otettavien säädösten määrää entisestään. Henkilötietojen suoja on ensinnäkin suojattu 

perusoikeutena EU:n perusoikeuskirjassa sekä Suomen perustuslaissa. Lisäksi henkilötie-

tojen suoja on turvataan osana yksityiselämän suojaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 

sekä biolääketiedesopimuksessa. Käytännössä keskeisin säädös lienee tietosuoja-asetus, 

jota täydennetään ja täsmennetään kansallisessa tietosuojalaissa sekä erityislaeissa, kuten 

valmisteilla olevassa lääketutkimuslaissa. Kliinisissä lääketutkimuksissa tietosuoja-

asetuksen rinnalla on tulkittava myös lääketutkimusasetusta, joka asettaa omat velvoitteen-

sa ja edellytyksensä toimeksiantajien ja tutkijoiden suorittamalle henkilötietojen käsittelyl-

le sekä muun muassa tutkimustietojen eheydelle.  

Henkilötietojen suojaa koskeva sääntely on vahvasti periaatelähtöistä ja noudatettavista 

periaatteista on säädetty tietosuoja-asetuksessa. Kliinisten lääketutkimusten kohdalla voi-

daan huomata, että osa tietosuoja-asetuksessa säädetyistä periaatteista toteutuu huolellisesti 

suoritetussa tutkimustoiminnassa lähes automaattisesti. Esimerkiksi asianmukaisesti toteu-

tettu tutkimussuunnitelma jo sinällään toteuttaa muun muassa käyttötarkoitussidonnaisuut-

ta rajaamalla henkilötietojen käsittelyn tiettyyn tutkimushankkeeseen.121 Toisaalta henkilö-

tietojen käsittelyä koskevien periaatteiden vaatimukset henkilötietojen turvaamisesta ja 

suojaamisesta osaltaan edesauttavat kliinisissä lääketutkimuksissa saatavien tutkimustulos-

ten oikeellisuutta.   
                                                
120 Fimean määräys 8/2019, s. 18. 
121 Leivonen 2015, s. 46–47. 
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4 Suostumus henkilötietojen käsittelyperusteena kliinisissä lääketutkimuksissa 

4.1 Suostumus henkilötietojen käsittelyyn 

Suostumus on TSA 6 artiklassa listatuista lainmukaisista käsittelyperusteista ensimmäinen 

ja se on ollut yleisesti käytetty henkilötietojen käsittelyperuste kliinisissä lääketutkimuksis-

sa.122 Rekisteröidyn suostumuksen määritelmä on annettu suoraan TSA 4 artiklan 11 koh-

dassa. Artiklasta voidaan hahmottaa suostumukselle neljä osatekijää. Suostumuksen on 

oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity 

hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai to-

teuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen. Suostumuksella ei ole mitään nimen-

omaista määrämuotoa, vaan käytännössä mikä tahansa edellä mainitut vaatimukset täyttävä 

tahdonilmaisu voidaan katsoa suostumukseksi. Suostumus voi siis olla myös suullinen ja 

eräissä tapauksissa suostumus voidaan tulkita annetuksi henkilön pelkän käyttäytymisen 

perusteella.123  

TSA 7 artiklassa puolestaan säädetään suostumuksen edellytyksistä. Artiklan nojalla rekis-

terinpitäjän on muun muassa pystyttävä osoittamaan rekisteröidyn antama suostumus.124 

Osoitusvelvollisuuden kannalta kirjallinen suostumuksen lausuma onkin yleensä suullista 

lausumaa turvallisempi. Suostumuksen osalta on myös tärkeää huomata, ettei rekisteröity 

voi antaa suostumusta millaiseen tahansa henkilötietojensa käsittelyyn. Suostumuksella ei 

ole mahdollista syrjäyttää muita tietosuoja-asetuksen säännöksiä tai esimerkiksi edellisessä 

luvussa esitettyjä henkilötietojen käsittelyn periaatteita. Näin ollen henkilötietoja ei voida 

käsitellä esimerkiksi käsittelytarkoitusten vastaisesti. Suostumus voidaankin nähdä pi-

kemmin muiden periaatteiden suojana, kuin niiden poikkeuksena.125 

4.1.1 Pätevän suostumuksen osatekijät 

Tietosuojatyöryhmä on antanut tietosuoja-asetuksen mukaista suostumusta koskevat seik-

kaperäiset suuntaviivat, joita voidaan käyttää apuna suostumuksen käsitteen tulkinnassa.126 

                                                
122 Leivonen 2015, s. 47.  
123 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 102.  
124 Myös TSA johdanto-osan kohdat 32 ja 42 täsmentävät suostumukselle asetettuja vaatimuksia.  
125 WP 187, s. 7.  
126 On huomattava, etteivät tietosuojatyöryhmän ja nykyisen tietosuojaneuvoston antamat suuntaviivat tai 
suositukset ole oikeudellisesti sitovia. Suuntaviivat kuitenkin edustavat EU:n jäsenmaiden valvovien tie-
tosuojaviranomaisten konsensusta ja niitä voidaan näin ollen pitää käytännössä varsin vahvana tulkintaläh-
teenä.   
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Pätevän suostumuksen ensimmäinen osatekijä on vapaaehtoisuus ja se edellyttää ensinnä-

kin, että rekisteröidyllä on todellinen vapaan valinnan sekä valvonnan mahdollisuus. Oi-

kein hankittu suostumus toimii nimittäin myös välineenä valvoa henkilötietojen käsittelyä. 

Mikäli suostumuksen antamatta jättämisestä aiheutuisi rekisteröidylle kielteisiä seuraa-

muksia tai rekisteröity tuntee painostusta suostumiseen, ei suostumusta voida pitää vapaa-

ehtoisesti annettuna. Samoin, mikäli henkilötietoja on tarkoitus käyttää useampaa eri tar-

koitusta varten, rekisteröidylle on aina annettava mahdollisuus vapaasti valita mihin tarkoi-

tuksiin hänen tietojansa käsitellään.127  

Toiseksi suostumuksen on oltava yksilöity. Yksilöitävyyden vaatimuksen taustalla voidaan 

nähdä erityisen selvästi läpinäkyvyyden sekä käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteet. 

Suostumus annetaan TSA 6(1)(a) artiklan mukaisesti ”yhtä tai useampaa erityistä” tarkoi-

tusta varten. Yksilöidyllä suostumuksella rekisteröity pystyy vaikuttamaan ja valvomaan 

niitä tarkoituksia, joihin hänen tietojaan käsitellään. Tietosuojatyöryhmä on hahmottanut 

kolme edellytystä yksilöitävyyden vaatimuksen täyttymiselle. Ensinnäkin rekisterinpitäjän 

on täsmennettävä käsittelyn tarkoitus. Suostumuksen antaminen tiettyä ja nimenomaista 

tarkoitusta varten on omiaan ehkäisemään tarkoituksen myöhempää laajentamista käyttö-

tarkoitussidonnaisuuden vastaisesti. Toiseksi kaikkien suostumusta koskevien pyyntöjen 

on oltava tarkkoja. Kun suostumusta pyydetään useampiin tarkoituksiin, on kiinnitettävä 

erityistä huomiota siihen, että suostumus voidaan todella antaa yksilöidysti erityiseen tar-

koitukseen. Kolmanneksi rekisterinpitäjän on selvästi eroteltava tietojenkäsittelytoimia 

koskevat tiedot muita asioita koskevista tiedoista ja kerrottava tarkasti, mitä tietoja tullaan 

käsittelemään kuhunkin tarkoitukseen.128  

Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaisesti suostumuksen tulisi siis lähtökohtai-

sesti olla aina rajoitettu yhteen tai useampaan tiettyyn käsittelytarkoitukseen. Käytännössä 

tieteellisissä tutkimuksissa ei kuitenkaan aina pystytä etukäteen tarkasti arvioimaan kaikkia 

tutkimuksen kannalta tarpeellisia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle jo tietojen kerää-

misvaiheessa. Tietosuoja-asetuksessa onkin tältä osin sallittu tieteelliselle tutkimustoimin-

nalle jonkin verran liikkumavaraa. Asetuksen johdanto-osan 33 kohdan mukaan rekiste-

röidyt voivat antaa suostumuksensa tietyille tieteellisen tutkimuksen aloille silloin, kun 

noudatetaan tieteellisen tutkimuksen tunnustettuja eettisiä standardeja. Rekisteröidyillä on 

                                                
127 WP 259, s. 3–5 ja 10–11.   
128 WP 259, s. 12.  
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myös oltava mahdollisuus antaa suostumuksensa ainoastaan tietyille tutkimusaloille tai 

tutkimushankkeiden osille siinä määrin kuin tarkoitus sen mahdollistaa. Näin ollen suos-

tumus ei voi tieteellisessä tutkimustoiminnassakaan olla täysin avoin.129 

Suostumuksen yksilöintiä koskevaan vaatimukseen liittyy läheisesti suostumuksen tietoi-

suus. Jotta suostumus voisi olla tietoinen, rekisteröidyn on todella ymmärrettävä mitä hän 

on hyväksymässä. Tämä puolestaan edellyttää, että rekisteröidylle annetaan asianmukaiset 

tiedot jo ennen suostumuksen hankkimista. Tietosuojatyöryhmä on listannut tietoja, jotka 

ainakin on annettava rekisteröidylle, jotta tietoisuuden edellytys voitaisiin katsoa täytetyk-

si. Tietoja on annettava rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, siitä 

minkälaista tietoa kerätään ja käytetään, oikeudesta peruuttaa suostumus sekä tiedot henki-

lötietojen käytöstä automaattiseen päätöksentekoon ja tiedonsiirron riskeistä. Tietoisen 

suostumuksen edellytys heijastaa läpinäkyvyyden, kohtuullisuuden sekä lainmukaisuuden 

periaatteita.130 

Tietosuoja-asetus ei aseta erityisiä vaatimuksia sille kuinka tiedot on annettava. Käytetyn 

kielen on kylläkin aina oltava selkeää sekä yksinkertaista. Tietosuojatyöryhmän mukaan 

tietojen ymmärrettävyyttä tulisi arvioida keskivertohenkilön silmin. Tietosuojatyöryhmä ei 

ole kuitenkaan tarkentanut, mitä keskivertohenkilöllä tarkoitetaan. Yleisemmin EU-

oikeudessa subjekti useimmiten nähdään ainakin jokseenkin aktiivisena toimijana. Esimer-

kiksi kuluttajaoikeudessa on vakiintunut keskivertokuluttajan käsite, jota muun muassa 

Lindroos-Hovinheimo on luonnehtinut kohtuullisen, (mutta ei erityisen) rationaaliseksi 

sekä vapaasti harkitsevaksi.131 Samankaltaista luonnehdintaa voitaneen soveltaa myös tässä 

tapauksessa.  

Toisaalta tietosuojatyöryhmä edellyttää rekisterinpitäjältä kohdeyleisönsä tuntemista ja 

toteaa, että esimerkiksi alaikäiset tulisi huomioida tietojen ymmärrettävyyttä arvioitaes-

sa.132 Lähtökohtana näyttäisikin olevan, että tiedot on annettava siten, että kohtuullisen 

rationaalinen ja harkitseva ihminen voi ne ymmärtää. Mikäli rekisterinpitäjällä on kuiten-

kin tiedossa, että tietojen kohderyhmä koostuu esimerkiksi alaikäisistä, saatetaan annetta-

via tietoja joutua muokkaamaan sellaisiksi, että juuri kyseinen kohderyhmä voi ymmärtää 

                                                
129 Suostumuksesta erityisesti terveystietojen käsittelyyn ks. Salokannel 2016, s. 539–540. 
130 WP 259, s. 14. 
131 Lindroos-Hovinheimo 2013, s. 1068. 
132 WP 259, s. 15. 
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annetun informaation. Tällainen tilanne saattaisi hyvin aktualisoitua myös kliinisten lääke-

tutkimusten yhteydessä, sillä tutkimuksiin osallistuvat koehenkilöt saattavat olla hyvinkin 

tarkasti rajattu ja tietyt tutkimussuunnitelmassa asetetut kriteerit täyttävä ryhmä.133  

Neljäs pätevän suostumuksen osatekijä on tahdonilmaisun yksiselitteisyys. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että suostumus on annettava aktiivisella ja selkeällä toimenpiteellä 

taikka ilmoituksella. Selkeä suostumusta ilmaiseva toimi voi olla esimerkiksi kirjallinen tai 

tallennettu suullinen lausuma.134 Mikäli suostumus annetaan erityisiin henkilötietoryhmiin 

kuuluvien tietojen käsittelemiselle, on suostumuksen oltava TSA 9(2)(a) artiklan nojalla 

vielä tarkemmin määrämuotoinen. Esimerkiksi kliinisissä lääketutkimuksissa kerättävien 

terveystietojen käsittelylle on saatava tutkittavilta koehenkilöiltä nimenomainen suostu-

mus, joka koskee yhtä tai useampaa henkilötietojen käsittelyperustetta. 

Koska myös yleiseltä suostumukselta edellytetään yksiselitteisyyttä, täytynee nimenomai-

selta suostumukselta edellyttää vielä korkeatasoisempaa selkeyttä.135 Nimenomaista suos-

tumusta ei ole tarkasti määritelty tietosuoja-asetuksessa, mutta nimenomaisella näytettäi-

siin kuitenkin viittaavan erityisesti tapaan, jolla suostumus annetaan. Muun muassa tie-

tosuojavaltuutettu on katsonut antamassaan ohjeistuksessa nimenomaisuuden vaatimuksen 

tarkoittavan rekisteröidyn suostumuksen ilmaisutapaa.136 Varma ja varsin selkeä tapa antaa 

nimenomainen suostumus on kirjallinen sekä allekirjoitettu lausuma. Tämä ei kuitenkaan 

ole suinkaan ainoa tapa, vaan pätevä nimenomainen suostumus on mahdollista antaa esi-

merkiksi täytettävällä sähköisellä lomakkeella, sähköisellä allekirjoituksella tai suostu-

muksen kaksivaiheisella varmistamisella.137  

4.1.2 Rekisteröidyn oikeus peruuttaa suostumus  

Vapaaehtoisuuteen sekä todelliseen valinnan mahdollisuuteen liittyy kiinteästi mahdolli-

suus suostumuksen peruuttamiseen. TSA 7(3) artiklassa taataan rekisteröidyn oikeus pe-

ruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa. Mikäli rekisteröity 

haluaa peruuttaa suostumuksensa, on tämän tapahduttava yhtä helposti kuin suostumuksen 
                                                
133 Alaikäisille annettaviin tietoihin nimenomaisesti kliinisissä lääketutkimuksissa on viitattu YK:n lapsenoi-
keuksien komitean yleiskommentissa nro 12 (2009), jonka mukaan lapsille on annettava selkeitä ja ymmär-
rettäviä tietoja heidän oikeuksistaan, jotka koskevat heidän osallistumistaan lastenlääketieteen alan tutkimuk-
seen ja kliinisiin kokeisiin (kohta 103). 
134 TSA johdanto-osan 32 kohta. 
135 WP 187, s. 6.  
136 Tietosuojavaltuutetun ohjeistus: Rekisteröidyn suostumus.  
137 WP 259, s. 20–21.  
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antamisenkin. Peruuttamisesta ei saa aiheutua rekisteröidylle haittaa ja rekisterinpitäjän on 

pystyttävä myös osoittamaan tämä.138 

Edellä todetulla tavalla suostumuksen peruuttamisoikeus osaltaan tukee suostumuksen 

vapaaehtoisuutta ja on yksi niistä tiedoista, jotka rekisterinpitäjän on annettava rekiste-

röidylle jo ennen suostumuksen hankkimista. Peruuttamisoikeus ilmenee useammista tie-

tosuoja-asetuksen säännöksistä ja tietosuojatyöryhmä on katsonut helpon peruuttamisoi-

keuden yhdeksi suostumuksen välttämättömistä osatekijöistä.139  

Vaikka rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, ei suostumuk-

sen peruuttaminen kuitenkaan vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 

suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Tämän voidaan katsoa lähtökohtaisesti tarkoitta-

van, että kaikki ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneet käsittelytoimet säilyvät 

lainmukaisina, mutta rekisterinpitäjän on lopetettava kaikki tietojen käsittely suostumuksen 

peruuttamisen jälkeen. Tietojen käsittelyä on mahdollista jatkaa ainoastaan, mikäli käsitte-

lylle on olemassa myös jokin toinen laillinen käsittelyperuste. Mikäli suostumus on toimi-

nut tietojen ainoana käsittelyperusteena, on rekisterinpitäjä velvollinen poistamaan tai 

anonymisoimaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä.140 

Vaikka henkilötietojen käsittelylle olisi olemassa useampia käsittelyperusteita, on rekiste-

rinpitäjän suostumuksen peruuttamisen jälkeen lopetettava sellaiset käsittelyn osat, jotka 

ovat perustuneet suostumukselle. On myös tärkeää huomata, että henkilötietojen käsittely-

perusteet määritellään jo tietojen keräämisen yhteydessä, eikä rekisterinpitäjä näin ollen 

lähtökohtaisesti voi korvata suostumusta jälkikäteisesti toisella käsittelyperusteella, kuten 

esimerkiksi rekisterinpitäjän oikeutetulla edulla.141 Nämä lähtökohdat pätevät myös käsi-

teltäessä henkilötietoja tieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Vaikka suostumuksen peruutus 

saattaa tosiasiallisesti heikentää tietyntyyppistä tieteellistä tutkimusta, on tietosuoja-asetus 

varsin selkeä suostumuksen peruuttamisoikeuden osalta, eikä henkilötietojen käsittelyn 

lopettamisvelvollisuudesta voida näin ollen poiketa myöskään tieteellisen tutkimuksen 

kontekstissa.142 Saman tulee päteä myös kliinisiin lääketutkimuksiin, vaikka niissä tutki-

mustietojen säilyvyyden voidaan nähdä olevan korostetussa asemassa muun muassa lääk-

                                                
138 TSA johdanto-osan 42 kohta. 
139 WP 259, s. 24. 
140 TSA 17(1)(b) artikla ja 7(3) artikla.  
141 WP 259, s. 25. 
142 WP 259, s. 32 ja EDPB Opinion 3/2019, kohdat 23 ja 24.  
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keiden turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista. Näin ollen, mikäli henkilötietojen käsittely 

perustuu kliinisessä lääketutkimuksessa suostumukselle, on tietosuoja-asetuksen sekä tie-

tosuojatyöryhmän ohjeistusten valossa selvää, että käsittely on keskeytettävä tutkittavan 

suostumuksen peruuntumisen jälkeen.  

Toisaalta myös tässä yhteydessä on tärkeää erotella suostumus henkilötietojen käsittelype-

rusteena sekä suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Mikäli tutkittava peruuttaa suos-

tumuksensa osallistua kliiniseen lääketutkimukseen, ei tämä välttämättä vaikuta henkilötie-

tojen käsittelyyn. Lääketutkimusasetuksen 28 artiklan 3 kohdan mukaan tietoon perustuvan 

suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta toimiin, jotka suoritettiin tietoon perustuvan suos-

tumuksen perusteella jo ennen sen peruuttamista, eikä näin saatujen tietojen käyttöön. Näin 

tietoisen suostumuksen peruuttamisesta huolimatta henkilötietojen käsittelyä voidaan jat-

kaa, kun käsittelylle on tietosuoja-asetuksen mukainen peruste. Jos myös henkilötietojen 

käsittelyn perusteena on suostumus, on tutkijan hyvä selvittää, haluaako tutkittava peruut-

taa suostumuksensa yksinomaan tutkimustoimintaan vai myös henkilötietojensa käsitte-

lyyn.143 

4.2 Suostumuksen ja tutkimustulosten luotettavuuden välinen vastakkainasettelu 

Huomioiden suostumusta koskevat tiukat edellytykset sekä peruuttamisoikeus, suostumus 

voi näyttäytyä hyvinkin epävakaana henkilötietojen käsittelyperusteena rekisterinpitäjän 

näkökulmasta. Suostumuksen epävakautta koskeva problematiikka on näkynyt selvästi 

myös kliinisten lääketutkimusten yhteydessä. Keskustelua on herättänyt erityisesti suostu-

muksen käytön vaikutukset kliinisissä lääketutkimuksissa saatavien tutkimustulosten ehey-

delle sekä luotettavuudelle. Jos tutkimukseen osallistuva koehenkilö voi peruuttaa suostu-

muksensa koska tahansa, saattaa tutkimus menettää arvokasta dataa. Pahimmillaan henki-

lötietojen käsittelyn lopettaminen voi vääristää saatuja tutkimustuloksia. Tutkittavat koe-

henkilöt saattavat peruuttaa suostumuksena esimerkiksi tutkittavan lääkkeen sivuvaikutuk-

sista tai huonosta tehosta johtuvista syistä. Näin ollen tällaisten tietojen poistaminen tutki-

mustiedoista voi johtaa muun muassa lääkkeiden haittojen vähättelyyn tai toisaalta valmis-

                                                
143 European Commission: Questions & Answers 10.4.2019, s. 7. 
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teen hyödyn liialliseen korostamiseen.144 Tietojen poistaminen voi näin ollen olla riski 

myös tutkimuseettisestä näkökulmasta.145  

Toisaalta suostumus on ollut kliinisissä lääketutkimuksissa varsin vakiintunut henkilötieto-

jen käsittelyperuste. Henkilötietolakia koskevassa hallituksen esityksessä onkin todettu, 

että jos tutkimuksen suorittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä, tulisi tällöin ensisi-

jaisena käsittelyperusteena olla nimenomaisesti rekisteröidyn suostumus. Suostumuksen 

käytön ensisijaisena henkilötietojen käsittelyperusteena on nähty ennen kaikkea toteutta-

van henkilön itsemääräämisoikeutta.146 Vaikkei perusoikeusnormistostamme ilmenekään 

erillistä säännöstä henkilön itsemääräämisoikeudesta, voidaan oikeus silti katsoa perusoi-

keusjärjestelmän osaksi sekä useiden muiden oikeuksien perustaksi.147 Voutilainen on kat-

sonut erityisesti POK 8 artiklan korostavan tiedollisen itsemääräämisoikeuden toteuttamis-

ta henkilötietojen suojan keskeisenä vaatimuksena, jota myös suostumusta koskeva säänte-

ly ilmentää.148 Neuvonen on puolestaan liittänyt tiedolliseen itsemääräämisoikeuteen hen-

kilön mahdollisimman suuret vaikutusmahdollisuudet siihen kuka, miten ja missä hänen 

henkilötietojaan käsitellään.149 Suostumuksen voidaan sinällään nähdä antavan hyvät mah-

dollisuudet tähän.  

Suomessa suostumuksen peruuttamiseen liittyvät käytännön ongelmat kliinisten lääketut-

kimusten yhteydessä nousivat esille vuonna 2012, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaan-

hoitopiirin kuntayhtymän koordinoivan eettisen toimikunnan pyynnöstä eduskunnan oike-

usasiamies otti kantaa siihen, oliko valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toi-

mikunnan (TUKIJA) näkemys tutkimuslain mukainen sen katsoessa, että tutkija on oikeu-

tettu edelleen käsittelemään henkilötietoja, vaikka tutkittava oli peruuttanut suostumuksen-

sa kliiniseen lääketutkimukseen. Koordinoiva eettinen toimikunta katsoi koko tutkimus-

etiikan ytimen olevan vapaaehtoinen suostumus, joka sisältää tutkittavan oikeuden milloin 

tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. 

Toimikunnan näkemyksen mukaan tutkittavalla tulee lisäksi olla oikeus peruuttaa suostu-

                                                
144 LPY:n ja HALI:n lausunto 21.5.2018.  
145 Färkkilä 2015, s. 7.  
146 HE 96/1998 vp, s. 30 ja 50.  
147 Viljanen 2011, s. 329 ja Lötjönen 2004, s. 91. 
148 Voutilainen 2019, s. 164.  
149 Neuvonen 2014, s. 59.  
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muksensa, jolloin hänen tietojaan tai näytteitään ei enää käytetä tutkimustarkoituksissa. 

Tutkittavan on myös saatava tieto tästä oikeudesta riittävässä ja oikeassa muodossa.150 

Oikeusasiamies yhtyi pitkälti tietosuojavaltuutetun asiassa antamaan lausuntoon ja katsoi, 

että suostumuksen peruuttamisesta tulee seurata henkilötietojen käsittelyoikeuden poistu-

minen niiltä osin, kun henkilötietojen käsittelyperusteena on ollut määrättyä käyttötarkoi-

tusta (tässä tapauksessa kliinistä lääketutkimusta) varten annettu henkilötietolain mukainen 

suostumus. Oikeusasiamiehen mukaan se, että kliininen lääketutkimus on toimintaa, joka 

pääsääntöisesti edellyttää arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä ei vielä itsessään luo 

oikeutta arkaluonteisten henkilötietojen käsittelylle. Koska tutkimuslaki ei sisältänyt henki-

lötietojen käsittelyä koskevia sääntöjä, oli henkilötietojen käsittelyyn kliinisissä lääketut-

kimuksissa noudatettava henkilötietolakia.  

Lisäksi tietosuojavaltuutettu nosti esiin lausunnossaan, että tutkimuslaki suojaa ensisijai-

sesti tutkittavien ruumiillista ja psyykkistä koskemattomuutta ja tähän liittyvää itsemää-

räämisoikeutta. Henkilötietolaki puolestaan turvaa henkilön yksityisyyden ja henkilötieto-

jen suojan, antaen yksilölle vaikutusmahdollisuuden itseään koskevien tietojen käsittelyyn 

tiedollisen itsemääräämisoikeuden kautta. Tietosuojavaltuutettu huomioi myös, että koska 

tiedollinen itsemääräämisoikeus on muun muassa perustuslaissa turvattu perusoikeus, tulee 

sitä rajoittavien lainsäännösten olla täsmällisiä, tarkkarajaisia sekä yksiselitteisiä.151 

TUKIJA:n eriävän näkemyksen mukaan henkilötietolain ensisijainen soveltaminen johtaisi 

ristiriitaan tutkimuslain velvoittaman hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteiden noudat-

tamisen kanssa. Mikäli tutkimustietoja poistettaisiin sattumanvaraisesti henkilötietolakiin 

vedoten, tekisi tämä koko tutkimuksen tieteellisessä mielessä arvottomaksi. TUKIJA näki 

lopputuloksen epäeettisenä sekä epäoikeudenmukaisena kaikkia niitä vapaaehtoisia tutkit-

tavia kohtaan, joiden osallistuminen tutkimukseen samalla mitätöitäisiin. TUKIJA viittasi 

erityisesti EU:n komission hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteita koskevaan direktii-

viin (2005/28/EY) sekä sen 2 luvun 5 artiklaan, jonka mukaan ”kaikki kliinistä tutkimusta 

koskevat tiedot on kirjattava, käsiteltävä ja säilytettävä siten, että ne voidaan raportoida, 

tulkita ja tarkastaa täsmällisesti säilyttäen samalla tutkimushenkilöiden tietojen luottamuk-

                                                
150 Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 19.12.2013 (Dnro 3107/4/12). 
151 Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 19.12.2013 (Dnro 3107/4/12) ja tietosuojavaltuutetun lausunto 
eduskunnan oikeusasiamiehelle 25.10.2013.  
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sellisuus”.152 TUKIJA:n mukaan tämä vaatimus ei toteudu, mikäli tutkimukseen kerättyjä 

tietoja voidaan poistaa sillä perusteella, että tutkimukseen osallistuva henkilö ei jatka tut-

kimuksen loppuun asti tai hän haluaa poistaa itseään koskevat tutkimustiedot peruuttamalla 

suostumuksensa.153 

Asiaa koskeva keskustelu johti lopulta tutkimuslain muutosehdotukseen (HE 184/2014 vp) 

sekä tutkimuksen kannalta välttämättömien henkilötietojen käsittelyä suostumuksen pe-

ruuttamisen jälkeen koskevan 6 a §:n lisäämiseen tutkimuslakiin. Muutoksen jälkeen tut-

kittavien henkilötietoja on saanut käsitellä suostumuksen peruuttamisen jälkeen siinä tut-

kimuksessa, johon tutkittava on antanut suostumuksensa, jos käsittely on välttämätöntä 

esimerkiksi lääkkeen vaikutusten tai turvallisuuden selvittämiseksi. Tutkittavan on kuiten-

kin tullut tietää jo suostumusta antaessaan, että suostumuksen peruuttamiseen mennessä 

kerättyjä tietoja saadaan yhä käsitellä osana tutkimusaineistoa. Muutostarpeen perusteina 

vedottiin muun muassa lääketurvallisuuteen, joka edellyttää, että lääkkeisiin liittyvä tutki-

mustieto on oikeaa ja mahdollisimman täydellistä. Lisäksi tutkimustulosten oikeellisuuden 

osoittamiseksi on välttämätöntä, että tutkimuksessa käsitellyt henkilötiedot, näytteet, niitä 

koskevat tiedot ja muu dokumentaatio säilytetään. Tutkimustietojen eheys sekä virheettö-

myys saattavat olla myös hyvin tärkeitä tutkittavan omalle hyvinvoinnille ja hänen oikeuk-

siensa turvaamiselle.154 

Perustuslakivaliokunta katsoi uuden sääntelyn olevan merkityksellistä erityisesti yksilön 

itsemääräämisoikeuden kannalta ja kiinnittyvän PL 7 §:n säännöksiin henkilökohtaisesta 

vapaudesta sekä PL 10 §:n säännöksiin yksityiselämän suojasta. Koska uudella lakiehdo-

tuksella pyrittiin ennen kaikkea turvaamaan lääke-, laite-, tarvike- ja menetelmätutkimuk-

sen edellytykset ja varmistamaan tutkimustiedon eheys ja luotettavuus, oli sääntely lähei-

sessä yhteydessä myös tieteen vapautta turvaavaan PL 16 §: 3 momentin sekä julkisen val-

lan velvollisuutta edistää väestön terveyttä koskevan PL 19 §:n 3 momentin kanssa. Perus-

tuslakivaliokunta ei kuitenkaan katsonut sääntelyn kokonaisuutena arvioiden muodostuvan 

perustuslain kannalta ongelmalliseksi. Valiokunnan mielestä lääketieteellisen tutkimuksen 

eheyden ja luotettavuuden turvaamista voidaan pitää painavana ja perusoikeusjärjestelmän 

kannalta hyväksyttävänä perusteena rajoittaa henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoituksen 

                                                
152 Myös kansainvälisen yhteistyön tuloksena syntyneen ICH:n Good Clinical Practice -ohjeeseen on kirjattu 
vaatimus tietojen ja tutkimustulosten luotettavuudesta ja täsmällisyydestä (kohdat 1.24 ja 5.5). 
153 Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 19.12.2013 (Dnro 3107/4/12). 
154 HE 184/2014 vp, s. 13.  
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oikeasuhtaisuuden arvioinnissa merkityksellistä on erityisesti, että lääketieteellisessä tut-

kimuksessa tutkittava suostumusta antaessaan tietää, mihin tutkimukseen häntä koskevia 

tietoja saa käyttää. Lisäksi, kun tutkittava on tietoinen suostumuksen peruutuksen mahdol-

lisesta vaikutuksettomuudesta, pystyy tutkittava jo suostumustaan antaessa arvioimaan, 

haluaako hän antaa suostumuksen, vaikka sen peruuttamisoikeus olisi rajoitettu.155  

Tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen voimassa olevan tutkimuslain 6 a §:ää sekä 

henkilötietojen käsittelyn jatkamista suostumuksen peruuttamisen jälkeen on arvioitava 

uudestaan. Edellä todetulla tavalla suostumuksen peruuttamismahdollisuus on tietosuoja-

asetuksessa keskeinen periaate ja rekisteröidyn oikeus, joka on nostettu esiin useissa ase-

tuksen kohdissa. Näin ollen suostumuksen peruutuksen mahdollista vaikutuksettomuutta 

voidaan pitää ongelmallisena ja tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriitaisena. Valmisteilla 

olevassa lääketutkimuslaissa onkin päädytty hylkäämään tutkimuslain 6 a §:ää vastaava 

säännös, vaikka säännöksen säilyttämistä harkittiin vielä ensimmäisessä hallituksen esityk-

sen luonnosversiossa.156 Tietosuojavaltuutettu totesi lokakuussa 2017 antamassaan lausun-

nossa, että suostumuksen käsitteeseen liittyy perustavanlaatuisesti se, että suostumuksen 

voi halutessaan peruuttaa.  Suostumuksen käsitteeseen ei puolestaan sisälly kansallista 

liikkumavaraa. Näin ollen suostumuksen peruuttamisen on johdettava käsittelyperusteen 

poistumiseen niiltä osin, kuin käsittely on perustunut suostumukselle. Tietosuoja-asetuksen 

valossa ”Henkilötietojen käsittely suostumuksen peruuttamisen jälkeen” otsikoitu säännös 

olisikin katsottava tietosuoja-asetuksen vastaiseksi.157  

4.3 Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen suhteen vaikutukset suostumuksen 

käyttömahdollisuuksille henkilötietojen käsittelyperusteena 

Arvioitaessa suostumuksen käyttömahdollisuuksia henkilötietojen käsittelyperusteena, on 

kiinnitettävä huomiota myös rekisterinpitäjän sekä rekisteröidyn väliseen suhteeseen. Tie-

tosuoja-asetuksen johdanto-osan 43 kohdassa on varsin selvästi esitetty, ettei suostumusta 

pitäisi käyttää perusteena henkilötietojen käsittelylle, mikäli rekisteröidyn ja rekisterinpitä-

jän välillä on selkeä vallan epäsuhta. Vallan epätasapainon voidaan nähdä vaarantavan 

ennen kaikkea suostumuksen vapaaehtoisuuden, sillä heikommassa asemassa oleva rekiste-

                                                
155 PeVL 48/2014 vp, s. 3. Ks. myös Kaarlo Tuorin asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle, 7.11.2014 
sekä Olli Mäenpään lausunto perustuslakivaliokunnalle, 30.10.2014. 
156 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 14.7.2017, s. 13.  
157 Tietosuojavaltuutetun lausunto 5.10.2017, s. 2. 
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röity saattaa herkästi kokea painostusta suostumuksen antamiseen. Jotta suostumus katsot-

taisiin pätemättömäksi, täytyy rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen epäsuhdan olla 

tietosuoja-asetuksen sanamuodon mukaisesti selkeä. Tarkastelen ensiksi yleisemmällä ta-

solla millaisissa tilanteissa epäsuhdan on katsottu aktualisoituvan. Tämän jälkeen tutkin, 

voiko vastaavanlainen vallan epätasapaino syntyä tutkimussuhteessa. 

Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 43 kohdan mukaan vallan epätasapaino saattaa ilmetä 

ensinnäkin tilanteissa, joissa rekisterinpitäjänä toimii viranomainen. Viranomaisen ja rekis-

teröidyn välisen vallan epätasapainon vuoksi herää epäilys rekisteröidyn todellisesta suos-

tumuksen antamista koskevasta vapaasta valinnanmahdollisuudesta. Myös tietosuojatyö-

ryhmä on kyseenalaistanut suostumuksen käyttömahdollisuuden henkilötietojen käsittely-

perusteena silloin, kun rekisteripitäjänä on viranomainen. Suostumusta koskevan ohjeis-

tuksen mukaan viranomaisten tietojenkäsittelytoimissa tulisi pyrkiä ensisijaisesti muiden 

laillisten käsittelyperusteiden käyttämiseen. Suostumuksen käyttö käsittelyperusteena voi 

kuitenkin olla mahdollista tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kansalaisen tilatessa viranomai-

selta sähköpostiinsa tiedotteita, joiden sisältämät tiedot olisi saatavissa myös muualta.158 

Korpisaaren mukaan TSA johdanto-osan 43 kohta ei kategorisesti estä viranomaisilta 

kaikkea suostumukseen perustuvaa henkilötietojen käsittelyä.159 On kuitenkin selvää, että 

viranomaisen ollessa rekisterinpitäjänä suostumus toimii laillisena käsittelyperusteena vain 

rajatuissa tapauksissa.  

Samankaltainen vallan epätasapaino on tunnustettu myös työsuhteissa. Työlainsäädännön 

yhtenä keskeisenä perustana on työntekijän suojelun periaate, jonka tarkoituksena on suo-

jella työntekijää nimenomaisesti työsuhteen heikompana osapuolena. Työsuhteessa suos-

tumukseen perustuva käsittely ei suinkaan tarkoita automaattista lainvastaisuutta, mutta 

työntekijän alisteinen asema työnantajaan nähden voi asettaa suostumuksen vapaaehtoi-

suuden kyseenalaiseksi.160 Erityisesti tilanteissa, joissa työntekijä on riippuvainen työnan-

tajastaan, voidaan kyseenalaistaa onko suostumus henkilötietojen käsittelylle todella annet-

tu vapaaehtoisesti. Työntekijä saattaa muun muassa pelätä suostumuksen epäämisen aihe-

                                                
158 WP 259, s. 6 ja tietosuojatyöryhmän antamat esimerkit 2–4.  
159 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 132. Ks. myös tietosuojatyöryhmän esimerkit 2–4, WP 
259, s. 7. Toisaalta muun muassa Voutilainen (2019, s. 168) on kyseenalaistanut viranomaisen ja rekiste-
röidyn välisen suhteen tasapainon mahdollisuuden. Samansuuntaisesti myös Balboni et al. s. 257.  
160 Tietosuojavaltuutetun toimiston lausunto 10.9.2018, s. 6 ja Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 
2018, s. 132. On myös huomattava, että varsin suuri osa työsuhteeseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä 
tapahtuu muiden käsittelyperusteiden kuin suostumuksen nojalla.  
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uttavan hänelle kielteisiä seuraamuksia tai johtavan jopa työsuhteen päättämiseen. Tie-

tosuojatyöryhmä onkin linjannut ohjeistuksessaan, että työntekijän antamaa suostumusta ei 

voida pitää pätevänä, mikäli suostumuksen antamatta jättämisestä voisi seurata työntekijäl-

le joko todellista tai mahdollista merkityksellistä haittaa. Suostumuksen antamatta jättämi-

sen on näin ollen oltava todellinen vaihtoehto, josta ei aiheudu työntekijälle negatiivisia 

seuraamuksia.161 

Lääketieteellisen tutkimuksen osalta tietosuojaneuvosto on korostanut, että erityisesti klii-

nisten lääketutkimusten yhteydessä suostumuksen vapaaehtoisuuden edellytyksen täytty-

miseen tulisi kiinnittää huomiota.162 Tutkimukseen osallistumista koskevan tietoisen suos-

tumuksen vapaaehtoisuuden osalta lääketutkimusasetus edellyttää tutkijan ottavan huomi-

oon kaikki olosuhteet, jotka saattavat vaikuttaa tutkittavan päätökseen osallistua tutkimuk-

seen. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä siihen, kuuluuko tutkittava taloudellisesti tai 

sosiaalisesti heikommassa asemassa olevaan ryhmään tai onko tutkittava sellaisessa institu-

tionaalisessa tai hierarkkisessa riippuvuussuhteessa, joka voisi vaikuttaa hänen osallistu-

mispäätökseensä.163 Näyttäisi siltä, että samankaltaisia arviointiperusteita voidaan hyödyn-

tää myös arvioitaessa suostumuksen käyttömahdollisuuksia henkilötietojen käsittelyperus-

teena kliinisten lääketutkimusten yhteydessä. Tietosuojaneuvosto on esimerkinomaisesti 

todennut, että epätasapainoinen valtasuhde tulee kyseeseen, mikäli lääketutkimukseen 

osallistuvan terveydentila on huono (”not in good health conditions”), tutkittava kuuluu 

taloudellisesti tai sosiaalisesti heikommassa asemassa olevaan ryhmään tai tutkittava on 

millaisessa tahansa institutionaalisessa tai hierarkkisessa riippuvuussuhteessa.164  

Tutkijan ja tutkittavan välisen riippuvuussuhteen mahdollisuus on sinällään tunnustettu jo 

Helsingin julistuksessa. Julistuksen 27 kohdan mukaan: ”Hankkiessaan tietoon perustuvaa 

suostumusta lääkärin tulee olla erityisen varovainen, jos mahdollinen tutkittava on riippu-

vuussuhteessa häneen tai voi tuntea olevansa velvollinen suostumaan. Tällaisissa tilanteis-

sa tietoon perustuvan suostumuksen hankkiminen kuuluu asianmukaisen pätevyyden 

omaavalle henkilölle, joka on täysin riippumaton tästä suhteesta.” Potilaat saattavat luottaa 

lääkäreihinsä niin paljon, etteivät he kunnolla tiedosta tutkimuksen ongelmakysymyksiä tai 

riskejä. On huomattava, että kliinisissä lääketutkimuksissa ei ole tavatonta, että potilaan 

                                                
161 WP 48, s. 23 ja WP 249, s. 6–7. 
162 EDPB Opinion 3/2019, kohta 18. 
163 Lääketutkimusasetuksen johdanto-osan 31 kohta. 
164 Opinion 3/2019, kohdat 19 ja 20.  
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suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta hankkii häntä hoitava lääkäri.165 Riippuvuus-

suhteen ongelma korostuneekin tällaisissa tilanteissa, joissa tutkittava on tutkimuksesta 

vastaavan tutkijan hoidossa oleva potilas. Eettisissä ohjeissa tutkijalääkäreitä kehotetaan 

painottamaan tutkittavalle, että heidän täytyy itse arvioida tutkimukseen osallistumista ja 

punnita sen vaikutuksia elämälleen. Tutkijan on myös tärkeää korostaa tutkimukseen liit-

tyviä riskejä, jotka saattavat olla ennalta arvaamattomiakin. Tilanteen ja mahdollisuuksien 

mukaan tulisi myös harkita, voisiko toinen lääkäri hankkia tutkittavan suostumuksen tut-

kimukseen.166  

Tietosuojaneuvosto ei ole kuitenkaan tarkemmin avannut tilanteita, joissa se katsoo epäta-

sapainoisen valtasuhteen toteutuvan henkilötietojen käsittelyn yhteydessä tai antanut esi-

merkkejä siitä, missä tilanteissa hierarkkinen tai institutionaalinen riippuvuussuhde voisi 

tulla kyseeseen. Käytännössä riippuvuussuhde saattaisi ilmetä ainakin vankien tai oikeus-

psykiatristen potilaiden osallistuessa tutkimukseen. Koska tutkielma keskittyy vain täys-

valtaisiin tutkittaviin, ei kyseisiä tilanteita ole aiheellista arvioida tässä tarkemmin. Perus-

tuslakivaliokunta on viitannut epätasapainoiseen tilanteeseen sosiaali- ja terveystietojen 

toissijaista käyttöä koskevassa lausunnossaan (PeVL 1/2018 vp), jonka mukaan valiokun-

nan mielestä on selvää, että sosiaali- ja terveystietojen luovuttaminen kehittämis- ja inno-

vaatiotoimintaan ei voi perustua esimerkiksi sosiaalihuollon toteuttamiseen liittyvässä hal-

linnollisessa menettelyssä tai terveydenhuollon asiakaspalvelutilanteessa annettuun suos-

tumukseen. Valiokunta on todennut, ettei epätasapainoisessa tilanteessa annettava suostu-

mus ole välttämättä aidosti vapaaehtoinen eikä henkilöllä ole välttämättä tosiasiallisia 

mahdollisuuksia harkita suostumuksen merkitystä. Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt 

huomiota myös siihen, että suostumuksen on perustuttava riittävään tietoon ja katsonut, 

että vaatimuksen täyttyminen on epätodennäköistä, mikäli suostumus annettaisiin esimer-

kiksi potilaan hoidon yhteydessä.167  

Lienee selvää, että suostumuksen käyttömahdollisuuksia on arvioitava tapauskohtaisesti. 

Esimerkiksi kliinisen lääketutkimuksen vaihe saattaa vaikuttaa siihen, voiko TSA johdan-

to-osan 43 kohdassa tarkoitettu epäsuhta tulla kyseeseen. Kliinisten lääketutkimusten en-

simmäisessä vaiheessa tutkittavina on yleensä terveitä vapaaehtoisia. Näissä tilanteissa 

                                                
165 Lääketietokeskus: Lääketutkimusten vaiheet. Lääkäritutkija saattaa rekrytoida tutkittavia esimerkiksi 
vastaanotolleen saapuvista potilaista, ks. Keränen et al. 2015, s. 57. 
166 Lääkärin etiikka 2013, s. 247. 
167 PeVL 1/2018 vp, s. 10.  
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epätasapainoiseen valtasuhteeseen liittyvät kysymykset tuntuvat varsin epätodennäköisiltä. 

Terveiden tutkittavien kohdalla myöskään taloudellinen riippuvuusasema ei lähtökohtai-

sesti voi tulla kyseeseen, sillä palkkioiden maksaminen kliinisiin lääketutkimuksiin osallis-

tumisesta on kiellettyä.168 

Tietosuojaneuvosto on maininnut lisäksi tutkittavan huonon terveydentilan sellaisena teki-

jänä, joka saattaa johtaa epätasapainoiseen valtasuhteeseen.169 On mahdollista, että tutkit-

tava saattaa tuntea painostusta suostumuksen antamiselle esimerkiksi varmistaakseen tut-

kimuslääkkeen saamisen.170 Kliinisissä lääketutkimuksissa on tutkittavina hyvin eri tyyppi-

siä ja asteisia sairauksia sairastavia henkilöitä. Tuntuukin varsin erikoiselta, mikäli tutkit-

tavan huono terveydellinen tila automaattisesti tulkittaisiin perustavan tutkimussuhteen 

vallan epätasapainon ja estävän täten tutkittavien suostumuksen käytön heidän henkilötie-

tojensa käsittelyyn. Tulee huomioida, että täysivaltaiset tutkittavat antavat kliinisissä lääke-

tutkimuksissa tietoisen suostumuksensa tutkimukseen osallistumiselle. Vaikuttaisi osin 

epäloogiselta, jos tutkittava voisi antaa tietoisen suostumuksen fyysisestä osallistumises-

taan kliiniseen lääketutkimukseen, mutta henkilötietojen käsittelyä koskevaa suostumusta 

ei katsottaisi päteväksi terveydentilasta johtuvan vallan epätasapainon vuoksi. 171 

4.4 Yhteenveto 

Jotta suostumus henkilötietojen käsittelyyn voidaan katsoa päteväksi, sen on oltava vapaa-

ehtoinen, yksilöity, tietoinen sekä yksiselitteinen tahdonilmaisu. Kliinisten lääketutkimus-

ten kohdalla haastavimmaksi osatekijäksi näyttäisi nousevan suostumuksen vapaaehtoi-

suus. Suostumus ei voi olla vapaaehtoinen, mikäli rekisteröity on esimerkiksi riippuvuus-

suhteessa rekisterinpitäjään. Kliinisessä lääketutkimuksessa tutkittava saattaa olla herkässä 

asemassa erityisesti tilanteessa, jossa tutkimuksen suorittaja on samalla hänen hoitava lää-

kärinsä. Tietosuojaneuvosto on maininnut myös tutkittavan huonon terveydentilan tekijä-

nä, joka saattaa asettaa tutkittavan siten heikompaan asemaan, ettei hänen suostumustaan 

henkilötietojen käsittelylle voida pitää vapaaehtoisesti annettuna. Ohjetta voidaan kritisoi-

da laveudesta. Tutkittavan kykyä antaa pätevä suostumus on arvioitava tilannekohtaisesti.  
                                                
168 Tutkimuslain 21 § kieltää palkkioiden maksamisen sekä tutkittavalle että hänen huoltajalleen, lähiomaisel-
leen, muulle läheiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Sen sijaan tutkimuksesta aiheutuvista kustannuksista 
ja ansionmenetyksestä sekä muusta haitasta voidaan heille suorittaa kohtuullinen korvaus. Vastaava säännös 
sisältyy lääketutkimusasetuksen 28 artiklaan.  
169 EDPB Opinion 3/2019, kohta 20.  
170 STOA 2019, s. 38.  
171 Näin myös STOA 2019, s. 38.  
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Suostumuksen vapaaehtoisuuteen liittyy olennaisesti myös oikeus peruuttaa annettu suos-

tumus. Tämä tuottaa kliinisissä lääketutkimuksissa ongelmia erityisesti tutkimusdatan 

eheyden ja luotettavuuden näkökulmasta. Tutkimustiedon eheys on välttämätöntä muun 

muassa lääkkeiden myyntilupahakemuskäsittelyssä, jossa pyritään varmistumaan siitä,  että 

lääkkeen hyödyt ylittävät siitä mahdollisesti aiheutuvat haitat, eikä lääkkeeseen liity hyö-

tyihin nähden kohtuuttomia lääketurvallisuusongelmia.172 Tutkimustulosten eheyden ja 

luotettavuuden turvaamista onkin pidetty niin tärkeänä, että sen on katsottu muodostavan 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävän perusteen rajoittaa tutkittavan itsemää-

räämisoikeutta. Yksinomaan suostumukseen perustuvan henkilötietojen käsittelyn jatkami-

nen suostumuksen peruuttamisen jälkeen on kuitenkin ristiriidassa tietosuoja-asetuksen ja 

tietosuojatyöryhmän tulkinnan kanssa. Lääketieteellisessä tutkimuksessa annettua suostu-

musta ei ole tältä osin asetettu poikkeavaan asemaan, millä saattaa olla heikentäviä vaiku-

tuksia kliinisten lääketutkimusten tuloksille. Tämä puolestaan vaarantaa kliinisten tutki-

mustapojen vaatimusten toteutumisen, sillä ne edellyttävät muun muassa tietojen luotetta-

vaa käsittelyä. Tutkimusdatan ja -tulosten eheyden ja luotettavuuden voidaan nähdä olevan 

korostetussa asemassa kliinisissä lääketutkimuksissa lääkkeiden turvallisuuden takaami-

seksi. 

Suostumuksen käyttöön henkilötietojen käsittelyperusteena liittyy näin ollen useita tekijöi-

tä, jotka on syytä ottaa tarkasti huomioon, mikäli suostumusta halutaan käyttää henkilötie-

tojen käsittelyperusteena. Toisaalta suostumus on ollut varsin yleinen henkilötietojen käsit-

telyperuste kliinisissä lääketutkimuksissa ja myös henkilötietolain esitöissä on korostettu 

suostumuksen asemaa käsiteltäessä henkilötietoja tieteellisessä tutkimustoiminnassa. Suos-

tumuksen voidaan nähdä toteuttavan tutkittavien tiedollista itsemääräämisoikeutta.  

Täytyisikö suostumusta siis kuitenkin pitää kliinisissä lääketutkimuksissa ensisijaisena 

henkilötietojen käsittelyperusteena? Osassa EU:n jäsenmaista suostumus on todella nähty 

muihin käsittelyperusteisiin nähden ensisijaisena.173 Tällaisen näkemyksen taustalla heijas-

telee yleensä henkilötietojen suoja perusoikeutena, onhan suostumus mainittu nimenomai-

sesti EU:n perusoikeuskirjan 8 artiklassa. Tulkintaa voisi tukea myös se, että suostumus 

                                                
172 HE 184/2014 vp, s. 10. 
173 WP 187, s. 7. 
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mainitaan tietosuoja-asetuksessa ensimmäisenä laillisten käsittelyperusteiden listassa.174 

Toisaalta suostumus on nähty myös vain yhtenä käsittelyperustevaihtoehtona muiden jou-

kossa, eikä sille ole välttämättä annettu minkäänlaista korotettua asemaa. Tietosuojatyö-

ryhmä onkin katsonut, että vaikka suostumuksella voidaan nähdä olevan jonkinlainen eri-

tyinen asema, ei sitä voida automaattisesti aina pitää tarkoituksenmukaisimpana henkilötie-

tojen käsittelyperusteena.175  

Suostumuksen roolia ei tulekaan korostaa liikaa. Suostumus sinällään ei ole itsenäinen tai 

irrallinen etiikka saatikka oikeus, eikä se yksin luo tiedollista itsemääräämisoikeutta.176 

Suostumus käsittelyperusteena ei myöskään automaattisesti tarkoita henkilötietojen asian-

mukaista käsittelyä.177 Vaikka suostumus mainitaan tietosuoja-asetuksessa käsittelyperus-

teista ensimmäisenä, ei asetuksen voida katsoa asettavan varsinaista henkilötietojen käsit-

telyperusteiden etusijajärjestystä.178 Näin ollen katson, ettei suostumukselle voi antaa koro-

tettua asemaa henkilötietojen käsittelyperusteena muihin käsittelyperusteisiin nähden 

myöskään kliinisten lääketutkimusten yhteydessä. 

On tärkeää huomata, että suostumus tutkimukseen osallistumisesta toimii eettisenä stan-

dardina sekä tutkimuksen toteuttamiseen liittyvänä velvoitteena. Näin ollen lääketutki-

musasetuksessa tarkoitettu tietoinen suostumus on suojatoimenpide eikä henkilötietojen 

käsittelyperuste. Myös Euroopan tietosuojavaltuutettu on lääketutkimusasetuksesta anta-

massaan lausunnossa todennut, että vaikka tietoisen suostumuksen käsite on keskeinen 

tietosuoja-asetuksessa ja tietoinen suostumus on myös edellytys lääketutkimukseen osallis-

tumiselle, se ei ole henkilötietojen käsittelyn ja säilyttämisen peruste kliinisissä lääketut-

kimuksissa.179 Mikäli henkilötietojen käsittely kliinisessä lääketutkimuksessa haluttaisiin 

perustaa tutkittavan suostumukselle, on tutkittavalta hankittava kaksi eri suostumusta. Li-

säksi kliinisen lääketutkimuksen olosuhteita on tarkasteltava huolellisesti, jotta tutkittavan 

oikeudet sekä tutkimustiedoille asetetut vaatimukset varmasti täyttyvät. 

                                                
174 Balboni et al. 2013, s. 256. Voutilainen (2019, s. 167) on todennut, että suostumus on lähtökohtainen 
henkilötietojen käsittelyperuste yksilön näkökulmasta, mutta yhteiskunnan näkökulmasta suostumus ei vält-
tämättä ole ensisijainen tai edes mahdollinen.  
175 WP 187, s. 7–8.  
176 Brownsword 2004, s. 250 ja Voutilainen 2019, s. 85. 
177 Balboni et al. 2013, s. 256. 
178 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 100. 
179 EDPS 19.12.2012, kohta 12. 
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Useammat tekijät näyttäisivät puoltavan muiden henkilötietojen käsittelyperusteiden kuin 

suostumuksen käyttöä kliinisissä lääketutkimuksissa. Myös tietosuojaneuvosto on suositte-

lut ensisijaisesti muihin käsittelyperusteisiin kuin suostumukseen nojautumista lääketutki-

musten suorittamisessa.180 Seuraavassa luvussa keskitynkin muihin tietosuoja-asetuksessa 

listattuihin henkilötietojen käsittelyperusteisiin, ja tutkin niiden käyttömahdollisuuksia 

kliinisissä lääketutkimuksissa.   

                                                
180 EDPB Opinion 3/2019, kohdat 20 ja 21.  
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5 Muut henkilötietojen käsittelyperusteet kliinisissä lääketutkimuksissa  

Tietosuoja-asetuksessa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja perusteista sääde-

tään tyhjentävästi 6 artiklassa.181 TSA 6(1) artiklan mukaisesti henkilötietojen käsittely on 

suostumuksen lisäksi mahdollista sopimukseen perustuen tai, jos käsittely on tarpeen rekis-

terinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, rekisteröidyn tai toisen luonnollisen 

henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamisek-

si, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kol-

mannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Käsittely oikeutettujen etujen to-

teuttamiseksi on mahdollista kuitenkin ainoastaan, mikäli henkilötietojen suojaa edellyttä-

vät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä tällaisia etuja. 

Kun kliinisen lääketutkimuksen suorittamisen ehdottomana edellytyksenä on tutkittavan 

vapaaehtoinen osallistuminen tutkimukseen, tippuu edellä mainitusta listasta automaatti-

sesti pois henkilötietojen käsittely sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Samoin kliinisessä 

lääketutkimuksessa ensisijaiseksi käsittelyperusteeksi ei sovellu henkilötietojen käsittely 

rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. TSA joh-

danto-osan 46 kohdan mukaan henkilötietoja olisi lähtökohtaisesti voitava käsitellä ainoas-

taan toisen luonnollisen henkilön elintärkeän edun perusteella, silloin kun käsittelyllä ei ole 

muuta ilmeistä käsittelyn oikeusperustetta. Näin kyseessä on toissijainen käsittelyn peruste, 

joka soveltuu käsittelyperusteeksi esimerkiksi  humanitaaristen hätätilanteiden yhteydes-

sä.182 

Koska kliiniset lääketutkimukset edellyttävät muun muassa koehenkilöiden terveystietojen 

käsittelyä, on henkilötietojen käsittelylle löydettävä lisäksi tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 

mukainen käsittelyperuste. Käsittelyperusteet eivät kuitenkaan ole täysin itsenäisiä, koska 

arkaluonteisten henkilötietojen käsittely edellyttää aina myös muiden TSA:n mukaisten 

sääntöjen ja erityisesti TSA 6 artiklan noudattamista.183 Erityisiin henkilötietoryhmiin kuu-

luvina pidetään kaikkia sellaisia tietoja, joista ilmenee henkilön rotu tai etninen alkuperä, 

poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, 

geneettisiä tai biometrisia tietoja, terveyttä koskevia tietoja taikka luonnollisen henkilön 

                                                
181 TSA 6(1) artikla on lähes identtinen tietosuojadirektiivin 7 artiklan kanssa. Ratkaisussa C-582/14 Breyer 
(kohta 57) unionin tuomioistuin totesi tietosuojadirektiivin 7 artiklan sisältävän tyhjentävän luettelon, johon 
on rajattu tilanteet, joissa henkilötietojen käsittelyn voidaan katsoa olevan laillista. 
182 Voutilainen 2019, s. 159 ja Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 105.  
183 TSA johdanto-osan 51 kohta. Ks myös Georgieval – Kuner 2020, s. 376. 
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seksuaalinen käyttäytyminen ja suuntautuminen. Näiden tietojen käsittely on lähtökohtai-

sesti kiellettyä ja mahdollista ainoastaan tietosuoja-asetuksessa erikseen vahvistetuissa 

erityistapauksissa.  

TSA 9(2) artiklassa annetaankin tyhjentävä lista niistä tilanteista, joissa tällaisia arkaluon-

teisia henkilötietoja voidaan käsitellä. Salokannel on katsonut, että asetuksen 9 artiklassa 

mahdollistetuista perusteista erityisesti terveystietojen kannalta keskeisinä voidaan pitää 

henkilötietojen käsittelyä 1) sosiaaliturvan tai sosiaalisen suojelun alalla, 2) rekisteröidyn 

tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, 3) ennalta ehkäisevää 

tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia varten työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, 

lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveys- tai sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn 

suorittamiseksi taikka terveys- tai sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa var-

ten, 4) kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi sekä 5) terveystietojen käsittelyä 

yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia, tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituk-

sia tai tilastollisia tarkoituksia varten.184 Kliinisten lääketutkimusten yhteydessä edellä 

mainituista perusteista mielenkiintoisina nousevat esiin erityisesti henkilötietojen käsittely 

kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi sekä tieteelliset tutkimustarkoitukset. Tie-

tosuoja-asetuksen 9(2)(i) artiklan kansanterveyteen liittyvästä yleisestä edusta on nimittäin 

mainittu esimerkkinä vakavilta terveysuhilta suojautuminen sekä terveydenhuollon, lääke-

valmisteiden tai lääkinnällisten laitteiden korkeiden laatu- ja turvallisuusnormien varmis-

taminen. 

Näin ollen kliinisissä lääketutkimuksissa on valittava perusteet henkilötietojen käsittelylle 

sekä TSA 6 artiklasta että 9 artiklasta. Käsittelyperusteen määrittämistä kuitenkin vaikeut-

taa se seikka, että tutkimuksia voivat suorittaa hyvinkin erilaiset toimijat. Kliinisiä lääke-

tutkimuksia voivat suorittaa esimerkiksi yksityissektorin lääkeyritykset, akateemiset tutki-

jat tai THL.185 Lisäksi tutkimuksia saatetaan toteuttaa yhteistyönä, jolloin tutkimuksen 

suorittamiseen voi osallistua useita eri organisaatioita ja henkilöitä. Näin ollen kaikille 

toimijoille sekä kaikissa tilanteissa soveltuvan henkilötietojen käsittelyperusteen löytämis-

tä voidaan pitää haastavana. Käsittelyperusteen valinnalla on kuitenkin suuri merkitys. 

                                                
184 Salokannel 2016, s. 541–542. 
185 Lääketutkimusasetuksen johdanto-osan 81 kohdassa on myös todettu, että lääketutkimusdirektiivistä saatu 
kokemus on osoittanut, että kliinisiä lääketutkimuksia suorittavat merkittävissä määrin ei-kaupalliset toimek-
siantajat, jotka tukeutuvat osittain tai kokonaan julkisista varoista tai hyväntekeväisyysjärjestöiltä peräisin 
olevaan rahoitukseen.  
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TATTI-työryhmä on korostanut tietosuoja-asetusta koskevassa loppumietinnössään, että 

oikean henkilötietojen käsittelyperusteen tunnistaminen on tärkeää niin käsittelyn lä-

pinäkyvyyden kuin rekisteröidyn oikeuksienkin kannalta. 186  Esimeriksi tietosuoja-

asetuksen 21 artiklan nojalla rekisteröidyllä on vastustamisoikeus, jos hänen henkilötieto-

jensa käsittely perustuu 6(1) artiklan e tai f alakohtaan. Sen sijaan oikeutta ei ole, jos käsit-

tely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Euroopan tietosuojaneuvosto on Euroopan komission pyynnöstä antanut lausunnon lääke-

tutkimusasetuksen ja tietosuoja-asetuksen yhteensovittamisesta asetusten välisen rajapin-

nan selventämiseksi. 23.1.2019 antamassaan lausunnossa (Opinion 3/2019 concerning the 

Questions and Answers on the interplay between the Clinical Trials Regulation (CTR) and 

the General Data Protection regulation (GDPR) (art.70.1.b)) tietosuojaneuvosto on ottanut 

kantaa sekä henkilötietojen ensisijaisiin käsittelyperusteisiin kliinisissä lääketutkimuksissa 

että saatujen tietojen toissijaiseen käyttöön tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. Tut-

kielman rajauksen vuoksi on aiheellista tarkastella ainoastaan lausunnon ensimmäistä ky-

symyksenasettelua. On myös huomattava, että koska tietosuojaneuvoston lausunto koskee 

nimenomaisesti lääketutkimusasetuksen ja tietosuoja-asetuksen rajapintaa, tulee ohjeistuk-

sesta relevantimpi lääketutkimusasetuksen soveltamisen alkamisen jälkeen. Ohjeistuksen 

voidaan kuitenkin jo sinällään nähdä antavan hyvän pohjan tietosuoja-asetuksen mukaisel-

le kliiniselle lääketutkimukselle.187  

Tietosuojaneuvosto on todennut ensinnäkin, että kaikki henkilötietojen käsittely, joka liit-

tyy tiettyyn kliinisen lääketutkimuksen tutkimussuunnitelmaan, on ensisijaista henkilötie-

tojen käsittelyä koko tutkimuksen elinkaaren ajan. Tutkimuksen elinkaari kattaa ajan aina 

tutkimuksen aloittamisesta tutkimuksen arkistointijakson päättymiseen saakka. Kliinisen 

lääketutkimuksen elinkaaren sisällä on kuitenkin erilaisia vaiheita, joissa henkilötietojen 

käsittelytarkoitukset saattavat erota toisistaan, vaikka ne kaikki sinällään olisivatkin henki-

lötietojen ensisijaista käsittelyä. Tästä johtuen tietosuojaneuvosto on katsonut, ettei kaikki 

kliiniseen lääketutkimukseen kuuluva henkilötietojen käsittely voi kuulua saman käsittely-

perusteen alle.188 

                                                
186 OM 8/2018, s. 33.  
187 EDPB Opinion 3/2019, kohta 6.  
188 EDPB Opinion 3/2019, kohta 7. 
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Tietosuojaneuvosto on jakanut kliinisen lääketutkimuksen elinkaaren aikana tapahtuvan 

henkilötietojen käsittelyn kahteen pääluokkaan, jotka sijoittuvat eri käsittelyperusteiden 

alle. Ensimmäisen kategorian alle lukeutuu tutkimuksen luotettavuuteen ja turvallisuuteen 

liittyvä käsittely (processing operations related to reliability and safety purposes). Toiseen 

kategoriaan puolestaan kuuluu puhtaaseen tutkimustarkoitukseen liittyvä henkilötietojen 

käsittely (processing operations purely related to research activities). Tarkastelen seuraa-

vaksi kliinisissä lääketutkimuksissa mahdollisesti sovellettavia henkilötietojen käsittelype-

rusteita tämän tietosuojaneuvoston linjaaman kategoriajaottelun mukaisesti. 

5.1 Tutkimuksen luotettavuuteen ja turvallisuuteen liittyvä käsittely 

Tietosuojaneuvoston näkemyksen mukaan lääketutkimusasetuksen ja muiden asiaankuulu-

vien kansallisten säännösten vaatimat käsittelytoimet, jotka liittyvät tutkimuksen luotetta-

vuuteen ja turvallisuuteen, voidaan katsoa kuuluvan rekisterinpitäjän lakisääteisiin velvoit-

teisiin ja näin ollen TSA 6(1)(c) artiklan alle. Tietosuojatyöryhmä on aiemmin tarkastellut 

tilanteita, joissa lakisääteinen velvoite voi tulla kyseeseen. Velvoite on asetettava lailla ja 

kyseisen lain on täytettävä kaikki merkittävät ehdot, jotta velvoitteesta tulee pätevä sekä 

sitova. Samoin lain on täytettävä tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Lisäksi tulisi kiin-

nittää huomiota lakisääteisen velvoitteen selkeyteen. Rekisterinpitäjälle ei tulisi jäädä ai-

heetonta harkintavaltaa vaatimuksen noudattamisen suhteen eikä rekisterinpitäjällä voi olla 

valinnanvapautta noudattaako velvoitetta vai ei.189 

Lääketutkimusasetuksessa on useita tutkimuksen turvallisuuteen ja luotettavuuteen liittyviä 

säännöksiä, joiden voidaan katsoa täyttävän edellä mainitut edellytykset. Esimerkiksi ase-

tuksen artiklat 41–43 sisältävät tutkijaa ja tutkimuksen toimeksiantajaa koskevia raportoin-

tivelvoitteita. Asetus sisältää myös tietoja koskevia arkistointivelvollisuuksia. Asetuksen 

58 artiklan mukaan toimeksiantajan ja tutkijan on pidettävä kliinisen lääketutkimuksen 

kantatiedoston sisältö arkistoituna vähintään 25 vuoden ajan kliinisen lääketutkimuksen 

päättymisen jälkeen, ellei unionin lainsäädännössä edellytetä vielä pidempää arkistointiai-

kaa. Artiklat 77–79 puolestaan koskevat jäsenvaltioiden tekemiä korjaavia toimenpiteitä, 

tarkastuksia sekä unionin suorittamaa valvontaa.  

Kun terveystietoja tai muita arkaluonteisia tietoja käsitellään kliinisessä lääketutkimukses-

sa edellä mainittujen velvollisuuksien täyttämiseksi, on käsittelylle löydettävä myös TSA 9 
                                                
189 WP 217, s. 19. 
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artiklan mukainen peruste. Tietosuojaneuvosto on katsonut, että näissä tilanteissa sovellet-

tavaksi tulisi TSA 9(2)(i) artikla eli käsittely kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuok-

si. Kansanterveys on ymmärrettävä kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EY) N:o 1338/2008.190 

Käsittelytoimien jakamista luotettavuuteen ja turvallisuuteen liittyviin tarkoituksiin sekä 

puhtaisiin tutkimustarkoituksiin voidaan myös kritisoida epäselvyydestä. Lääketutkimusla-

kia koskevassa hallituksen esityksessä puhtaiden tutkimustarkoitusten on katsottu sisältä-

vän myös käsittelyä, joka on samalla olennaisesti myös luotettavuuteen ja turvallisuuteen 

liittyvää käsittelyä – edellyttäähän jo lääketutkimusasetuksen 3 artikla, että kliininen lääke-

tutkimus voidaan suorittaa ainoastaan siinä tapauksessa, että sen koeasetelma on sellainen, 

että se tuottaa luotettavia ja varmoja tietoja. Tutkimuksen aikana kerätty tieto saattaa olla 

hyvinkin merkittävä turvallisuuden kannalta.191 Onkin tärkeää pitää mielessä, että myös 

puhtaaseen tutkimustarkoitukseen liittyvään käsittelyyn sinällään voi liittyä myös tutki-

muksen luotettavuuteen ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia.   

5.2 Puhtaaseen tutkimustarkoitukseen liittyvä käsittely  

Tietosuojaneuvoston mukaan henkilötietoja voidaan käsitellä puhtaaseen tutkimustarkoi-

tukseen ensinnäkin tutkittavan suostumuksella. Edellisessä luvussa todetulla tavalla tie-

tosuojaneuvosto on kuitenkin suhtautunut suostumuksen käyttöön varsin varauksellisesti ja 

todennut, että ensisijaisesti tulisi käyttää muita TSA:n mahdollistamia käsittelyperusteita.  

Toiseksi tietosuojaneuvosto on katsonut, että henkilötietoja voitaisiin käsitellä kliinisessä 

lääketutkimuksessa yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi TSA 6(1)(c) artiklan 

perusteella. Käytettäessä yleistä etua käsittelyperusteena on kuitenkin otettava huomioon, 

että TSA 6(3) artiklan mukaisesti käsittelyn perustasta on säädettävä joko unionin oikeu-

dessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä. Tietosuojaneuvosto onkin todennut, että henkilötie-

tojen käsittely kliinisissä lääketutkimuksissa voi olla välttämätöntä rekisterinpitäjän yleistä 

etua koskevan tehtävän suorittamiseksi silloin, kun kliinisten tutkimusten suorittaminen 

kuuluu julkisen tai yksityisen elimen tehtäviin tai toimeksiantoon suoraan kansallisen lain-

säädännön nojalla. Yleistä etua koskeva tehtävä on siis annettava lailla tai muulla oikeudel-

                                                
190 TSA johdanto-osan 54 kohta.  
191 HE 18/2020 vp, s. 83.  
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lisella säännöksellä.192 Mikäli kliinisen lääketutkimuksen suorittaminen ei ole tarpeellista 

yleisen edun mukaisten tehtävien suorittamiseksi, on tietosuojaneuvosto katsonut, että kä-

sittely voisi olla perusteltua myös rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutettujen etujen to-

teuttamiseksi TSA 6(1)(f) artiklan nojalla.193  

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevan käsittelyn osalta tietosuojaneuvosto on viitannut 

TSA 9(2) artiklan i ja j alakohtiin. Käytännössä käsittelyn tulisi siis olla tarpeen kansanter-

veyteen liittyvän yleisen edun vuoksi tai tieteellisiä tarkoituksia varten jäsenvaltion lain-

säädännön perusteella. Perusteen määräytyminen riippuu loppupeleissä kunkin kliinisen 

lääketutkimuksen tapauskohtaisista piirteistä. Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin oikeute-

tun edun ja yleisen edun perusteen soveltuvuutta kliinisissä lääketutkimuksissa. 

5.2.1 Oikeutettu etu  

Toinen tietosuojaneuvoston mainitsemista kliiniseen lääketutkimukseen soveltuvista hen-

kilötietojen käsittelyperusteista on oikeutettu etu. Tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artiklan 

sanamuodon mukaisesti käsittely on lainmukaista, mikäli käsittely on tarpeen rekisterinpi-

täjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos henkilötieto-

jen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällai-

set edut. Näin ollen oikeutetun edun käsittelyperusteelle voidaan hahmottaa kaksi sovelta-

misedellytystä, joiden tulee täyttyä: rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutettu etu sekä 

rekisteröidyn oikeuksien punninta eli niin sanottu tasapainotesti. Tasapainotestin tulos 

lopulta kertoo, soveltuuko oikeutettu etu käsittelyperusteeksi tietyssä tilanteessa.194  

Tietosuoja-asetuksen perusteella näyttäisi siltä, että oikeutettua etua voidaan tulkita suh-

teellisen laajasti. Etu voi olla luonteeltaan esimerkiksi oikeudellinen, taloudellinen tai ideo-

loginen.195 Kotschyn mukaan oikeutetun edun tulisi kuitenkin olla lain tunnistama, eikä 

esimerkiksi pelkkä kaupallinen etu riittäisi oikeutetun edun osoittamiseen.196 Myös tie-

tosuojatyöryhmä on ottanut kantaa oikeutetun edun käsitteeseen ja edellytyksiin henkilötie-

todirektiivin soveltamisaikana. Työryhmän mukaan oikeutetun edun tulee olla lainmukai-

nen, riittävän selvästi ilmaistu tasapainotestin suorittamiseksi ja lisäksi edun tulee edustaa 

                                                
192 EDPB Opinion 3/2019, kohta 26.   
193 EDPB Opinion 3/2019, kohta 27. 
194 Ks. tasapainotestistä WP 217, s. 33–42. 
195 Voigt – von dem Bussche 2017, s. 103.  
196 Kotschy 2020, s. 337. 
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todellista ja välitöntä intressiä. Näin ollen oikeutettu etu ei voi olla esimerkiksi vain speku-

latiivinen. Tietosuojatyöryhmä on myös ohjeistuksensa useissa kohdissa katsonut, että 

edulla voidaan viitata muun muassa tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimustarkoituksiin. 

Oikeutetun edun luonne on tällöin yhteiskuntaa yleisemmin hyödyttävä.197 Yhteisrekiste-

rinpitäjien osalta on lisäksi huomattava, että EUT on Fashion ID -ratkaisussaan edellyttä-

nyt, että kukin rekisterinpitäjä osoittaa oman oikeutetun intressinsä.198   

Korpisaari on todennut, että oikeutettua etua voidaan käyttää henkilötietojen käsittelype-

rusteena tilanteissa, joissa yrityksen tai yhdistyksen on käsiteltävä henkilötietoja voidak-

seen suorittaa toimintaansa kuuluvia tehtäviä muun muassa tilanteissa, joissa käsittelyä ei 

voida perustella esimerkiksi suostumuksella tai lakisääteisellä velvoitteella.199 Koska eten-

kin tietosuojatyöryhmän aiemmin antaman ohjeistuksen perusteella näyttäisi olevan selvää, 

että oikeutettua etua voidaan soveltaa tieteelliseen tutkimukseen, voisi tämä henkilötietojen 

käsittelyperuste soveltua erityisesti yksityissektorin toimijoiden suorittamiin kliinisiin lää-

ketutkimuksiin.  

Sen sijaan TSA 6(1)(f) artiklan mukaan rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutetun edun 

käsittelyperustetta ei voida soveltaa lainkaan viranomaisten tehtävien yhteydessä suoritet-

tuun tietojenkäsittelyyn. Näin ollen peruste ei sovellu myöskään kliinisiin lääketutkimuk-

siin, joissa tutkimuksen suorittajana on viranomainen. Lääketutkimuslakia koskevassa hal-

lituksen esityksessä on lähdetty liikkeelle siitä, että oikeutettua etua ei voitaisi käyttää hen-

kilötietojen käsittelyperusteena esimerkiksi THL:n suorittamissa kliinisissä lääketutkimuk-

sissa.200 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 2 §:ssä THL:n teh-

täväksi on nimenomaisesti annettu niin tutkimuksen kuin kehittämis- ja innovaatiotoimin-

nankin harjoittaminen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tehtäviin voi lu-

keutua siis myös kliininen lääketutkimus. Saattaakin olla aiheellista tapauskohtaisesti tar-

kastella, voiko tutkimuksen tekeminen liittyä suorittajan virkavelvollisuuksiin.201  

Mikäli kliinisissä lääketutkimuksissa tehtävä henkilötietojen käsittely haluttaisiin perustaa 

mahdollisimman kattavalle henkilötietojen käsittelyperusteelle, ei rekisterinpitäjän tai 
                                                
197 WP 217, s. 24–25. 
198 C-40/17 Fashion ID, kohta 96. 
199 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 115. Esimerkkejä oikeutetusta edusta ks. myös TSA 
johdanto-osan 47 kohta.  
200 HE 18/2020 vp, s. 81. 
201 Tutkimussuhteen julkisoikeudellisesta luonteesta ja tutkijan virkavelvollisuuksista ks. Lötjönen 2004, s. 
190–192. 
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kolmannen oikeutettu etu ole tarkoituksenmukaisin sen soveltuvuuden rajauksiin liittyvistä 

syistä. Hallituksen esityksessä laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta on oikeutetun edun 

osalta pidetty haasteellisena myös sitä, että TSA 17(3) artiklassa ei ole säädetty poikkeusta 

rekisteröidyn oikeudesta saada tietojansa poistettua silloin, kun käsittely perustuu rekiste-

rinpitäjän tai kolmannen oikeutettuun etuun. On huomattava, että juuri yksityiset lääkeyri-

tykset tuovat markkinoille lääkkeitä ja lääkkeiden myyntiluvat edellyttävät asianmukaisesti 

raportoituja tutkimuksia.202 Yleisemminkin oikeutettuun etuun liittyvistä epävarmuusteki-

jöistä johtuen voidaan katsoa, että oikeutettua etua tulisi käyttää käsittelyperusteena harki-

ten erityisesti, kun se muodostaa pääasiallisen perusteen henkilötietojen käsittelylle.203  

5.2.2 Yleinen etu  

Henkilötietojen käsittely on TSA 6(1)(e) artiklan mukaan sallittua, kun käsittely on tarpeen 

yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen val-

lan käyttämiseksi. Yleinen etu on varsin laaja käsite, jolle ei ole löydettävissä tarkkaa mää-

ritelmää tai yhteneväistä tulkintaa. Usein sillä on kuitenkin viitattu erityisesti julkisen hal-

linnon toimintaan.204 Mäenpää on puolestaan luonnehtinut yleistä etua väljästi yhteiskun-

nan ja yksilöiden kokonaiseduksi.205 Tietosuoja-asetuksessa yleisen edun määrittely on 

jätetty ainakin osittain kansalliselle lainsäätäjälle. TSA 6(3) artikla nimittäin edellyttää, 

että joko kansallisessa tai unionin lainsäädännössä säädetään yleiseen etuun perustuvasta 

käsittelyn perustasta. Lisäksi lainsäädännön on kyseisen artiklan mukaan täytettävä yleisen 

edun mukainen tavoite ja oltava oikeasuhteinen sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään 

nähden. Suomessa yleisen edun perusteesta on säädetty tietosuoja-asetusta täsmentävästi 

tietosuojalain 4 §:ssä. Esimerkiksi kyseisen pykälän 3 kohdan mukaan henkilötietoja saa 

käsitellä yleisen edun perusteella, kun käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tut-

kimusta taikka tilastointia varten ja se on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mu-

kaiseen tavoitteeseen nähden. 

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun perusteella, toimijoiden piiriä ei lähtökohtai-

sesti ole rajoitettu. TSA 6(1)(e) artiklassa käytetty sana tai näyttäisi viittaavan siihen, että 

yleisen edun nimissä henkilötietoja voivat käsitellä myös muut kuin julkista valtaa käyttä-

                                                
202 HE 18/2020 vp, s. 82. 
203 Voutilainen 2019, s. 163. 
204 Voutilainen 2019, s. 152. 
205 Mäenpää 2018, s. 106.  
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vät henkilöt.206 TSA:n johdanto-osan perusteella asia näyttäisi olevan jätetty ainakin osit-

tain kansallisen lainsäätäjän harkintaan. Johdannon mukaan unionin oikeudessa tai jäsen-

valtion lainsäädännössä on nimittäin määriteltävä, onko yleisen edun vuoksi toteutettavan 

tehtävän suorittamiseksi rekisterinpitäjän oltava julkinen viranomainen tai muu julkis- tai 

yksityisoikeudellinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, kun se on perusteltua yleistä 

etua koskevien syiden vuoksi.207 Tietosuojalakia koskevasta hallituksen esityksestä ilme-

nee, että käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisesti tieteellisissä tutkimustarkoi-

tuksissa, voivat henkilötietoja käsitellä tietosuojalain säännöksen perusteella niin luonnol-

liset henkilöt kuin julkiset ja yksityiset oikeushenkilötkin.208  

Vaikka yleistä etua koskevan tehtävän nojalla henkilötietoja voivat käsitellä myös yksityi-

set oikeushenkilöt, voidaan kysyä, onko tällaisten toimijoiden suorittama tutkimus aina 

välttämättä yleistä etua toteuttavaa. Kliinisten lääketutkimusten kohdalla saatetaan kyseen-

alaistaa erityisesti yksityisten lääkeyhtiöiden toteuttaman tutkimuksen yleisen edun mukai-

suus. Perustuslakivaliokunta on katsonut, ettei yleistä etua voida ulottaa ainakaan täysin 

ongelmattomasti toimintaan, jolla on selkeä kaupallinen ja liiketoiminnallinen luonne.209 

Vaikka kyseinen perutuslakivaliokunnan lausunto koski erityisesti innovaatio- ja kehitys-

toimintaa, on muun muassa oikeusministeriö katsonut, että perustuslakivaliokunnan kan-

nalla on liittymäkohtia myös muuhun kaupalliseen ja liiketoiminnalliseen toimintaan.210  

Lisäksi yksityissektorin toimijoiden suorittama tutkimus saattaa herättää kysymyksen tut-

kimuksen tieteellisyydestä. Tieteellistä tutkimusta ei sinällään olla määritelty tarkasti lain-

säädännössä tai oikeuskäytännössä. Suomessa tieteellisen tutkimuksen käsite on kuitenkin 

vakiintuneesti ymmärretty melko suppeasti. Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus katsoi 

ratkaisussaan KHO 2013:181 autonomisuuden ja julkisuuden vaatimuksiin viitaten, ettei 

erään lääkeyrityksen tekemä tutkimus täyttänyt tieteellisen tutkimuksen edellytyksiä.211  

Henkilötietolakia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa on puolestaan katsottu, että 

sekä historiallisen että tieteellisen tutkimuksen sisältö tulisi määräytyä ”niin kuin ne yleen-

                                                
206 Kotschy 2020, s. 336. 
207 TSA johdanto-osan 45 kohta.  
208 HE 9/2018 vp, s. 81. 
209 PeVL 2/2018 vp, s. 8. 
210 Oikeusministeriön lausunto 23.5.2018, s. 5. 
211 Ks. myös ratkaisussa viitattu Stakesin, Kansanterveyslaitoksen, Kelan, Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kuksen sekä Työterveyslaitoksen muistio 2.6.2006 (s. 2), jossa tahot ovat tarkastelleet tieteellisen tutkimuk-
sen käsitettä ja liittäneet tieteelliseen tutkimukseen muun muassa objektiivisuuden, kriittisyyden, autonomi-
suuden, julkisuuden, edistyvyyden sekä yleisyysvaatimuksen tuntomerkit. 
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sä ymmärretään”. Esityksen perusteella keskeistä näyttäisi olevan, että tieteellisen tutki-

muksen on täytettävä yleisesti hyväksytyt tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Lisäksi erityi-

sesti arkaluonteisia tietoja sisältävän tutkimuksen on täytettävä yleisesti hyväksytyt tutki-

museettiset periaatteet. 212  Myös Mäenpää on pitänyt tieteellisen tutkimuksen vähim-

mäisedellytyksinä asianmukaista tutkimussuunnitelmaa sekä tutkimuksen tekijän riittävää 

tieteellistä pätevyyttä.213 Nämä edellytykset kuitenkin lähtökohtaisesti täyttyvät kliinisissä 

lääketutkimuksissa, kun hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteet tulevat aina noudatetta-

viksi ja tutkimusten menetelmiä arvioidaan tarkasti niin tieteellisestä kuin eettisestäkin 

näkökulmasta.214  

Tietosuoja-asetuksessa tieteellistä tutkimustoimintaa on lähestytty huomattavasti kotimais-

ta käytäntöä laajemmasta näkökulmasta. Asetuksen johdanto-osan 159 kohdan mukaan 

henkilötietojen käsittelyä tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten olisi tulkittava laajasti 

siten, että tutkimuksella tarkoitetaan myös muun muassa teknologian kehittämistä ja esitte-

lyä, perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta sekä myös yksityisin varoin rahoitettua tutki-

musta. Asetuksen johdannossa tieteelliseksi tutkimukseksi on näin ollen nimenomaisesti 

katsottu myös yksityissektorin toimijoiden rahoittama tutkimus eli asetus sinällään sallii 

myös kaupalliset tutkimukset. Lisäksi kyseisen johdantokohdan mukaan tieteellisiin tutki-

mustarkoituksiin kuuluu myös kansanterveydenalalla yleistä etua varten tehdyt tutkimuk-

set. Tähän viitaten Euroopan tietosuojavaltuutettu on alustavassa lausunnossaan tieteelli-

sestä tutkimuksesta katsonut, että akateemisten tutkijoiden lisäksi myös voittoa tavoittele-

mattomat organisaatiot, valtiolliset instituutiot sekä voittoa tavoittelevat kaupalliset yhtiöt 

voivat suorittaa tieteellistä tutkimusta.215  

Myös lääketutkimuslakia koskevassa hallituksen esityksessä on lähdetty liikkeelle siitä, 

että tutkimuksen mahdollisista kaupallisista aspekteista huolimatta yksityissektorin toimi-

joiden suorittama kliininen lääketutkimus voidaan katsoa nimenomaisesti tieteelliseksi 

tutkimukseksi, kun se on suoritettu EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden säännösten mu-

                                                
212 HE 96/1998 vp, s. 50. Tietosuojatyöryhmä on esimerkiksi katsonut tieteellisellä tutkimuksella tarkoitetta-
van tutkimushanketta, joka on perustettu soveltuvien metodologisten ja eettisten standardien mukaan sekä 
noudattaen hyviä tutkimuskäytäntöjä, WP 259, s. 30. 
213 Mäenpää 2008, s. 179. 
214 Hyvää tutkimustapaa koskevat periaatteet on hyväksytty myös kansainvälisesti WHO:n organisoimassa 
kansainvälisessä yhdenmukaistamiskonferenssissa (ICH), ks. ICH E6 Good Clinical Practice. 
215 EDPS Preliminary Opinion 6.1.2020, s. 11. 
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kaisesti.216 Tietosuojavaltuutettu on kuitenkin tältä osin todennut, ettei tietosuoja-asetus 

sisällä varsinaista tieteellisen tutkimuksen määritelmää. Tietosuojavaltuutetun näkemyksen 

mukaan kansallinen lainsäädäntö sekä tulkintakäytäntö asettavatkin yhä reunaehtoja tie-

teelliselle tutkimukselle ja tutkimuksen tieteellisyyden arvioiminen edellyttää edelleen 

monivaiheista sekä tapauskohtaista harkintaa.217 Tämän perusteella yksityissektorin suorit-

taman tutkimuksen ja tieteellisen tutkimuksen välille ei voida vetää automaattisia yhtäläi-

syysmerkkejä, vaikka tieteellisen tutkimuksen edellytykset pääsääntöisesti täyttyisivätkin.  

Yleisen edun osalta on vielä huomattava, että Euroopan komissio on todennut lääketutki-

musasetuksen sekä tietosuoja-asetuksen rajapintaa koskevassa asiakirjassa, että lääketut-

kimusasetus määrittää lakisääteisesti käsittelytoimia, jotka ovat tarpeellisia yleisen edun 

mukaisen tehtävän suorittamiselle hyväksytyssä tutkimussuunnitelmassa hahmotettujen 

tarkoitusten kannalta – tässä tapauksessa tavoitellaan EU:n yleistä etua kansanterveyden 

suojaamisessa. Näissä tapauksissa unionin oikeus tarjoaa komission mukaan oikeusperus-

tan kliinisissä lääketutkimuksissa kerättyjen henkilötietojen käsittelylle. Näin henkilötieto-

jen käsittelyn voidaan katsoa olevan tarpeen yleisen edun takia, kun kliinisen lääketutki-

muksen suorittaminen suoraan kuuluu julkisen tai yksityisen toimijan mandaattiin, toimen-

kuvaan tai tehtäviin unionin tai kansallisen lainsäädännön perusteella.218 Kansallisessa 

lainvalmistelussa on katsottu, että lähestymistapaa voitaisiin tulkita siten, että lääketutki-

musasetukseen pohjautuvissa ja tietojen luotettavuuteen sekä kansanterveyteen liittyvissä 

käsittelytoimissa tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleinen etu toteutuu, kun tutkimuksessa 

tuotetaan ja raportoidaan luotettavia ja eheitä tuloksia. Näin tietojen luotettava kirjaami-

nen, tulkinta ja raportointi nousisivat keskeiseen asemaan ja myös yksityisen kaupallisen 

tutkimuksen voitaisiin katsoa toteuttavan yleistä etua.219    

Edellä esitetty huomioon ottaen yleinen etu voi toimia varsin kattavana käsittelyperusteena 

kliinisissä lääketutkimuksissa. Kun toimijoiden piiriä ei ole rajattu, yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi henkilötietoja voivat lähtökohtaisesti käsitellä niin luonnolliset 

henkilöt kuin julkiset ja yksityiset oikeushenkilötkin. Yleiseen edun perusteeseen voidaan 

kuitenkin nähdä liittyvän epävarmuustekijöitä erityisesti yksityissektorin suorittamien tut-

kimusten osalta. Yleisen edun ulottamista liiketoiminnallisen luonteen omaavaan toimin-

                                                
216 HE 18/2020 vp, s. 85.  
217 Tietosuojavaltuutetun lausunto 8.6.2018 (Dnro 1280/03/2018), s. 10. 
218 European Commission: Questions & Answers 10.4.2019, s. 5. 
219 HE 18/2020 vp, s. 84. 
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taan ei nimittäin ole pidetty täysin ongelmattomana. Toisaalta henkilötietojen käsittely 

kliinisissä lääketutkimuksissa siten, että saadaan luotettavia ja eheitä tutkimustuloksia voi-

daan itsessään nähdä olevan tarpeellista kansanterveyden ja erityisesti lääketurvallisuuden 

kannalta. Tällöin tutkimuksen kaupallisella luonteella ei ole merkitystä. Tällainen lähesty-

mistapa näytettäisiin omaksutun valmisteilla olevassa lääketutkimuslaissa. Tutkinkin seu-

raavaksi kyseisen lakiehdotuksen mukanaan tuomia muutoksia henkilötietojen käsittelylle 

kliinisissä lääketutkimuksissa Suomessa.  

5.3 Lääketutkimuslain tuomat muutokset henkilötietojen käsittelylle  

Sosiaali- ja terveysministeriö alkoi valmistella ehdotusta lääketutkimuslaiksi kesällä 2017. 

Uudella lailla pannaan täytäntöön lääketutkimusasetuksen edellyttämä ja mahdollistama 

kansallinen sääntely. Tavoitteena on ollut säätää tutkittavan suojasta tehokkaalla tavalla 

sekä antaa joustavia ja toimijaystävällisiä ratkaisuja, jotta Suomi voisi pysyä myös jatkossa 

kliinisiä lääketutkimuksia houkuttelevana maana. Lisäksi lakiuudistuksessa muutetaan 

muun muassa tutkimuslakia siten, että siinä säädetään muusta lääketieteellisestä tutkimuk-

sesta kuin kliinisestä lääketutkimuksesta. Myös tutkimuslain muutokset on haluttu toteut-

taa siten, että laissa olisi yhdenmukaisuutta kliinistä lääketutkimusta koskevan sääntelyn 

kanssa.220 Tämän tutkielman palautushetkellä lokakuussa 2020 esitys on edelleen käsitel-

tävänä. Lakien voimaantulosta tullaan säätämään pääosin valtioneuvostona asetuksella ja 

voimaantulon ajankohta on riippuvainen lääketutkimusasetuksesta, jonka on arvioitu tule-

van voimaan loppuvuodesta 2021. Henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten on kui-

tenkin haluttu tulevan voimaan mahdollisimman pian.221  

Uuteen lääketutkimuslakiin on haluttu sisällyttää nimenomainen henkilötietojen käsittelyä 

koskeva erityissäännös, joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetusta sekä kansallista 

tietosuojalakia. Lakiesityksestä ilmenee, että myös uudistetun tutkimuslain 21 b §:ssä 

poikkeuksellisesti säädetään henkilötietojen käsittelystä kliinisissä lääketutkimuksissa, 

koska kliiniset lääketutkimukset kuuluvat yhä tutkimuslain soveltamisalaan ennen lääke-

tutkimuslain voimaantuloa. Näin voidaan samalla varmistaa sääntelyn siirtymän sujuvuus 

sekä sääntelyn yhteneväisyys tietosuoja-asetuksen kanssa.222  

                                                
220 HE 18/2020 vp, s. 1 ja 66.  
221 HE 18/2020 vp, s. 1.  
222 HE 18/2020 vp, s. 164. 
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Henkilötietojen käsittelyn kontekstissa uusi erityissääntely merkitsee selkeää ja perustavaa 

muutosta voimassa olevaan lainsäädäntöön verrattuna. Perustuslakivaliokunta on lakiehdo-

tusta koskevassa lausunnossaan (PeVL 23/2020 vp) katsonut olevan selvää, että kansalli-

sen erityislainsäädännön tarpeellisuutta on arvioitava tietosuoja-asetuksen edellyttämän 

riskiperustaisen lähestymistavan mukaisesti kiinnittämällä huomiota tietojen käsittelyn 

aiheuttamiin uhkiin ja riskeihin. Yksityiskohtainen sääntely on sitä perustellumpaa mitä 

suurempi riski käsittelystä aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille. Seik-

ka korostuu erityisesti arkaluonteisten tietojen kohdalla.223 Koska ehdotetun lääketutkimus-

lain 33 § sisältää TSA 9 artiklan mukaisten arkaluonteisten tietojen käsittelyä, tulee huo-

miota kiinnittää myös siihen, että tietojen käsittely rajataan täsmällisillä ja tarkkarajaisilla 

säännöksillä vain välttämättömään.224 Vaikka henkilötietojen suojaa koskevaan kansalli-

seen sääntelyyn tulisi lähtökohtaisesti suhtautua pidättyväisesti, voidaan lääketieteellistä 

tutkimustoimintaa koskevien säännösten päivittämistä tietosuoja-asetuksen aikaan pitää 

tarpeellisena niin lainsäädännön kuin käytännön tutkimustoiminnankin kannalta.225  

Toisena huomattavana muutoksena on, ettei uusi lääketutkimuslaki sisällä voimassa olevan 

tutkimuslain 6 a §:ää vastaavaa säännöstä. Henkilötietojen käsittelyn on haluttu jatkossa 

perustuvan lakiin eikä suostumukseen.226 Näin ollen suostumuksen käytöstä henkilötieto-

jen käsittelyperusteena kliinisissä lääketutkimuksissa luovutaan, mikä merkitsee huomatta-

vaa ajattelumallin muutosta nykykäytäntöön. Samalla ero tutkimukseen osallistumista kos-

kevan tietoisen suostumuksen sekä suostumuksen henkilötietojen käsittelyperusteena välil-

lä tulee korostumaan entisestään. Suostumus ei ole enää henkilötietojen käsittelyperuste, 

vaan se voidaan nähdä ennemminkin henkilötietojen käsittelyn suojatoimena tai -

perusteena.227 Tutkittava voi sen sijaan luonnollisesti edelleen käyttää tietosuoja-asetuksen 

mukaisia oikeuksiaan ja esimerkiksi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä TSA 21 artiklan 

nojalla. On tosin huomattava, että artiklan mukaan vastustus voi olla tuloksetonta, jos re-

kisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu 
                                                
223 PeVL 23/2020 vp, s. 7–8. 
224 PeVL 14/2018, s. 5. Ks. myös oikeusministeriön lausunto perustuslakivaliokunnalle 1.4.2020, s. 9. 
225 Muun muassa Lääketeollisuus ry on lausunnossaan yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta 17.9.2019 
pitänyt ongelmallisena, ettei lakien päivitystä ole vieläkään tehty.  
226 HE 18/2020 vp, s. 129. Sen sijaan suostumusta saatetaan yhä käyttää henkilötietojen käsittelyperusteena 
muissa lääketieteellisissä tutkimuksissa tutkimushankekohtaisesti arvioiden. Käyttömahdollisuuksien arvi-
oinnissa on huomioitava muun muassa tutkimuksen merkitys ihmisten turvallisuudelle sekä tutkimustulosten 
eheyden ja luotettavuuden välttämättömyys. Lopullinen käsittelyperusteen valinta jäänee rekisterinpitäjälle. 
Ks. HE 18/2020 vp, s. 85–86.  
227 HE 18/2020 vp, s. 131. Ks myös Tuomas Ojasen asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle, 2.4.2020, 
s. 6. 
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syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet. Lääketutkimuslakia koske-

vassa hallituksen esityksessä onkin annettu ymmärtää, että kliinisen lääketutkimuksen luo-

tettavuus ja eheys voisivat syrjäyttää tukittavan TSA 21 artiklan mukaiset oikeudet eikä 

tutkittava voisi myöskään menestyksekkäästi käyttää esimerkiksi TSA 17 artiklan mukaista 

oikeutta tietojensa poistamiseen.228 Tietosuojavaltuutettu on viitannut tähän ”perusteluilla 

säätämisellä”.229 

Perustuslakivaliokunta on lakiuudistusta koskevassa lausunnossaan katsonut sääntelyn 

merkitsevän, että tutkittavan tutkimuksen osallistumiseen antaman suostumuksen peruut-

tamisella on vain hyvin rajallinen ja osin jopa näennäinen tosiasiallinen vaikutus henki-

lötietojen käsittelyyn, vaikka suostumuksen peruuttaminen perustuisi esimerkiksi henkilön 

saamaan uuteen tietoon tutkimuksesta. Näin kysymys on merkittävästä puuttumisesta hen-

kilön tiedolliseen itsemääräämisoikeuteen ja sääntelyä on arvioitava perusoikeuksien yleis-

ten rajoitusedellytysten kannalta.230 Tietosuojavaltuutettu on myös pitänyt jyrkkänä ja it-

semääräämisoikeutta rajoittavana mallia, jossa tutkittava ”liittyy” suostumuksella tutki-

mukseen, mutta suostumuksen peruutuksella ei ole tosiasiallisia vaikutuksia. Mallissa jää 

myös epäselväksi menettelytavat silloin, kun tutkittava jää pois tutkimuksesta esimerkiksi 

maastamuuton tai muun vastaavan syyn vuoksi.231  

Vielä voimassa olevan tutkimuslain 6 a §:n mukaan henkilötietojen käsittelyä saadaan jat-

kaa tutkimuksessa ainoastaan, mikäli se on välttämätöntä esimerkiksi lääkkeen käyttötar-

koituksen tai laadun varmistamiseksi ja tutkittava on ollut tietoinen ennen suostumuksensa 

antamista siitä, että hänen tietojensa käsittely voi jatkua osana tutkimusaineistoa suostu-

muksen peruuttamisesta huolimatta. Lääketutkimuslaissa ei sen sijaan erikseen säädetä 

tietojen käsittelystä suostumuksen peruuttamisen jälkeen, koska edellä todetulla tavalla 

suostumus koskee ainoastaan tutkimukseen osallistumista. Kantaa on perustelu muun mu-

assa lääketutkimusasetuksen täysharmonisoinnilla.232 Asetuksen 29 artiklan 2 kohta edel-

lyttää, että tietoista suostumusta hankittaessa tutkittavalle on annettava tietoja tutkittavan 

suojaa koskevista oikeuksista ja takeista, erityisesti hänen oikeudestaan kieltäytyä osallis-

                                                
228 HE 18/2020 vp, s. 81 ja 186. 
229 Tietosuojavaltuutetun lausunto perustuslakivaliokunnalle 1.4.2020 (Dnro 2309/93/2020), s. 1.  
230 PeVL 23/2020 vp, s. 9. Tietosuojavaltuutettu on myös todennut perustuslakivaliokunnalle antamassaan 
lausunnossa, että lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon, täyttääkö lakiesitys TSA 6(3) artiklan ja 9 artik-
lan mukaiset edellytykset, ks. tietosuojavaltuutetun lausunto perustuslakivaliokunnalle 1.4.2020 (Dnro 
2309/93/2020), s.1–2. 
231 Tietosuojavaltuutetun lausunto perustuslakivaliokunnalle 1.4.2020 (Dnro 2309/93/2020), s.1. 
232 HE 18/2020 vp, s. 132. 
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tumasta ja oikeudesta vetäytyä kliinisestä lääketutkimuksesta milloin tahansa ilman kieltei-

siä seurauksia ja perusteluja antamatta. Tämän voidaan tulkita sisältävän myös henkilötie-

tojen suojaa koskevat tiedot. Lisäksi tietosuoja-asetuksen 13 artiklan nojalla henkilötietoja 

kerättäessä tutkittavalle on annettava tietoja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä 

oikeusperusteesta.  

Koska velvoite informoida tutkittavaa tämän henkilötietojen käytöstä ja käsittelyperustees-

ta ilmenee suoraan EU-asetuksista, on tutkimuslain 6 a §:ää vastaavan säännöksen pois 

jättäminen perusteltua.233 Huomioiden kuitenkin edellä mainitut säännökset sekä erityisesti 

tutkittavan oikeudet sekä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyden velvoite, on tärkeää 

huolehtia, että käytännössä tutkittavalle selkeästi ilmoitetaan, että hänen henkilötietojensa 

käsittely voi jatkua, vaikka tutkittava keskeyttäisi itse tutkimukseen osallistumisen. Myös 

perustuslakivaliokunta on painottanut tutkittavan kannalta olevan keskeinen vaatimus, että 

tutkittava on suostumusta antaessaan ollut tietoinen mahdollisen tulevan peruuttamisen 

vaikutuksettomuudesta siihen mennessä kerättyjen tietojen käsittelyyn. Tutkittavalle täy-

tyykin osana tietoon perustuvan suostumuksen hankkimisprosessia kertoa, että tietoja tul-

laan käsittelemään tai voidaan käsitellä huolimatta siitä, että tutkittava keskeyttää osallis-

tumisensa tutkimukseen.234 Ehdotetun lääketutkimuslain perusteella näyttäisi siltä, että 

tulevaisuudessa eettinen toimikunta varmistaa, että tietojen käsittelyn jatkamisesta kerro-

taan tietoon perustuvan suostumuksen asiakirjoissa.235 Tietoja annettaessa tulisi myös var-

mistaa, että tutkittava todella ymmärtää annetun informaation. 

Henkilötietojen käsittelystä säädetään ehdotetun lääketutkimuslain 33 §:ssä. Pykälän en-

simmäisen momentin mukaan käsittely on mahdollista TSA 6(1)(e) artiklan (yleinen etu) 

sekä TSA 9 (2)(i) artiklan (kansanterveyteen liittyvä yleinen etu) perusteella. Tällöin kui-

tenkin edellytetään, että käsittely on tarpeen:  

1) tutkimuksen suorittamiseen liittyvän tietojen luotettavuuteen ja varmuuteen liittyvän 

velvoitteen noudattamiseksi taikka muuten lääkkeen tutkimiseksi tai sen laadun, tehon 

tai turvallisuuden varmistamiseksi; tai 

2) tutkittavien tai muiden ihmisten suojaamiseksi.  

                                                
233 Toisaalta eduskunnan oikeusasiamies on 18.5.2018 antamassaan lausunnossa (s. 4) pitänyt suostumuksen 
peruutusta koskevaa säännöstä tärkeänä lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden kannalta.   
234 PeVL 23/2020 vp, s. 9.  
235 HE 18/2020 vp, s. 132.  
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Lisäksi pykälän toisen momentin mukaan henkilötietoja saa käsitellä tietosuoja-asetuksen 

6(1)(c) artiklan (rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite) ja 9(2)(i) artiklan nojalla, jos kä-

sittely on tarpeen:  

1) lääketutkimusasetuksen VI tai VII luvussa tai 52—54 artiklassa säädetyn velvoitteen 

tai muun vastaavan mainitussa asetuksessa säädetyn velvoitteen noudattamiseksi;  

2) lääketutkimusasetuksen 77—79 artiklan, täytäntöönpanoasetuksen tai lääketutkimus-

lain 28 §:n 1 momentin perusteella olevan tietojen luovutukseen liittyvän velvoitteen 

noudattamiseksi; tai 

 3) lääketutkimusasetuksen 58 artiklassa tarkoitetun arkistointivelvoitteen toteuttami-

seksi.  

Mikäli kliinisessä lääketutkimuksessa ilmaantuu käsittelytilanne, joka ei sovellu kumman-

kaan momentin alaan, sovelletaan yleistä tietosuojalainsäädäntöä. Hallituksen esityksessä 

lopullinen käsittelyperusteen valinta on jätetty edelleen rekisterinpitäjälle. Näin ollen rekis-

terinpitäjä voi valita suorittaa tutkimuksen esimerkiksi tietosuoja-asetuksen mukaisen oi-

keutetun edun (6)(1)(f) tai vaikka tieteellisen tutkimuksen (9)(2)(j) käsittelyperusteen no-

jalla.236  

Lakiehdotuksessa on hahmotettavissa samantyylinen jaottelu kuin tietosuojaneuvoston 

ohjeistuksessa (EDPB Opinion 3/2019). Käsittelytoimet ovat kuitenkin osittain päällekkäi-

siä – molempien momenttien voidaan nähdä sisältävän tutkimuksen luotettavuuteen ja tur-

vallisuuteen liittyviä käsittelytoimia. Ensimmäinen momentti kattaa erityisesti käsittely-

toimet, jotka liittyvät tutkimuksen suorittamiseen. Hallituksen esityksestä ilmenee, että 

momentin taustalla ovat velvoitteet suorittaa tutkimus ja tietojenkäsittely tietyllä tavalla, 

jonka perimmäisenä tarkoituksena on kansanterveyden varmistaminen. Edellyttäväthän 

turvalliset lääkkeet sekä lääkekehityksen tukeminen luotettavasti tehtyä tutkimusta.237 Näin 

ollen yleinen etu on liitetty selvästi kansanterveyden edistämiseen ja turvaamiseen. La-

kiehdotuksen 33 §:n toinen momentti soveltuu puolestaan ennen kaikkea tilanteisiin, joissa 

lääketutkimusasetus tai kansallinen lainsäädäntö vaatii henkilötietojen käsittelyyn liittyviä 

toimia. TUKIJA on toisaalta huomauttanut, että henkilötietojen käsittely on tarpeen ylipää-

                                                
236 HE 18/2020 vp, s. 130.  
237 HE 18/2020 vp, s. 129. 
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tään kliinisen lääketutkimuksen toteuttamiseksi ja toimeksiantajalla sekä tutkijalla on jo 

sinällään lääketutkimusasetuksen 56 artiklan nojalla lakisääteinen velvoite tutkimustietojen 

käsittelystä.238  

Arkaluonteisten henkilötietojen osalta molemmissa yllämainituissa momenteissa tietojen 

käsittelyperusteeksi on valittu kansanterveyteen liittyvä yleinen etu. On huomioitava, että 

TSA 9 artikla edellyttää tämän osalta asianmukaisten suojatoimien säätämistä, joiden mää-

ritelmää ei kuitenkaan ole asetuksessa avattu tarkemmin. Georgieval ja Kuner ovat katso-

neet tämän tarkoittavan, että rekisterinpitäjän on suunniteltava suojatoimenpiteet TSA:sta 

ilmenevien periaatteiden, kuten käyttötarkoitussidonnaisuuden, tietojen minimoinnin sekä 

käsittelyn turvallisuuden avulla.239 Hallituksen esityksessä laiksi kliinisestä lääketutkimuk-

sesta keskeiseksi suojatoimeksi on määritelty tutkittavan tietoinen suostumus, sillä suos-

tumuksen hankkiminen edellyttää rekisteröidyn oikeuksiin liittyvien seikkojen selostamis-

ta. Samoin suojatoimia ovat muun muassa kliinisen lääketutkimuksen hyväksyttävyyden 

tieteellinen ja eettinen asiantuntija-arviointi, asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toi-

menpiteet henkilötietojen suojaamiseksi sekä tietojen salassapito ja pseudonymisointi. 

Koska nämä suojatoimenpiteet ilmenevät jo muusta lainsäädännöstä, ei lisäsuojatoimien 

säätäminen ole tarpeellisena.240 Esityksen suojatoimia voidaan pitää perusteltuina.241 

Poikkeuksena aiemmasta sääntelystä voidaan myös mainita lakiehdotuksen 33 §:n 3 mo-

mentin säännös vainajien tietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetusta tai kansallista tietosuoja-

lakia ei sovelleta vainajien henkilötietoihin, ja vainajien henkilötietojen suojaa onkin pidet-

ty melko kapea-alaisena, vaikka esimerkiksi salassapitosäännökset voivat tarjota rajoitettua 

suojaa myös kuolleiden henkilöiden henkilötiedoille.242 Lakiehdotuksen 33 §:n 3 momen-

tin mukaan tutkittavan kuollessa häntä koskevia tietoja saisi kuitenkin käsitellä pykälässä 

säädettyjä tarkoituksia varten siinä tutkimuksessa, jossa tietoja käsiteltiin tutkittavan eläes-

sä. Käsittelyssä olisi noudatettava vastaavia suojatoimia kuin elävän henkilön tietoja käsi-

teltäessä. Lisäyksen voidaan osaltaan nähdä selkeyttävän sääntelyä, mutta sen tarpeellisuus 

voidaan myös kyseenalaistaa. Kun kuolleita koskevia tietoja ei tietosuoja-asetuksen tai 

kansallisen lainsäädännön nojalla suojata henkilötietoina, voisi käsittely jatkua myös ilman 

                                                
238 TUKIJAN lausunto 21.5.2018, s. 3.  
239 Georgieval – Kuner 2020, s. 381.  
240 HE 18/2020 vp, s. 130–131. 
241 Oikeusministeriön lausunto perustuslakivaliokunnalle, 1.4.2020, s. 9. 
242 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, s. 50–51 ja Voutilainen 2019, s. 155. 
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erityistä säännöstä.243 Helsingin yliopisto on myös asiantuntijalausunnossaan sivistysvalio-

kunnalle nostanut esiin huolen sääntelyn aiheuttamasta haitasta lääketutkimukselle, sillä 

säännöksen voidaan tulkita asettavan vainajien henkilötietojen käsittelylle jopa tiukempia 

edellytyksiä kuin elävien tutkittavien tietojen käsittelylle.244 

Lääketutkimuslaissa on tarkoituksena säätää henkilötietojen suojasta rekisteröityjen oike-

uksien ja tutkimuksen toteuttamisen kannalta tasapainoisella tavalla.245 Sääntelyn muutok-

sen taustalla voidaan hahmottaa erityisesti tavoite turvata tutkimustietojen eheys ja luotet-

tavuus ja tätä kautta markkinoille tulevien lääkkeiden turvallisuus. Kun henkilötietojen 

sääntely perustuu lakiin, voidaan tietojen käsittelyn jatkuvuus osana tutkimusaineistoa taa-

ta, vaikka tutkittava muuttaisi mielensä tutkimukseen osallistumisesta. Perustuslakivalio-

kunta on todennut lääketieteellisten tutkimusten tulosten luotettavuuden turvaamistavoit-

teella olevan läheinen yhteys myös tieteen vapautta turvaavaan perustuslain 16 §:n 3 mo-

menttiin sekä välillisesti myös perustuslain 19 §:n 3 momentissa mainittuun julkisen vallan 

velvollisuuteen edistää väestön terveyttä. Lisäksi perustuslakivaliokunta on pitänyt 

lääketieteellisen tutkimuksen tulosten eheyden ja luotettavuuden turvaamista painavana ja 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävänä perusteena rajoittaa itse-

määräämisoikeutta. Valiokunta ei ole myöskään pitänyt  tutkimukseen osallistumiseen 

annetun suostumuksen peruuttamisen oikeusvaikutuksettomuutta peruuttamisen jälkeiseen 

henkilötietojen käsittelyyn henkilön itsemääräämisoikeuden kannalta valtiosääntöisesti 

ongelmallisena.246 Myös tietosuojavaltuutettu on todennut ratkaisun olevan perusteltu tut-

kittavan itsemääräämisoikeuden ja tietosuoja-asetuksen kannalta.247  

Lääketutkimuslailla henkilötietojen käsittely kliinisissä lääketutkimuksissa pystytään päi-

vittämään tietosuoja-asetuksen aikaan. Muutos voidaan näin ollen nähdä positiivisena eri-

tyisesti tutkimusdatan ja tutkimusten luotettavuuden turvaamisen sekä käytännön tutkimus-

toiminnan selkeyttämisen kannalta. Vaikka suuren osan kliinisissä lääketutkimuksissa suo-

ritettavasta henkilötietojen käsittelystä voidaan nähdä sijoittuvan ehdotetun 33 §:n alaan, 

jää rekisterinpitäjille käytännössä liikkumatilaa tietojen käsittelyperusteen suhteen. Lisäksi 

                                                
243 Tietosuojatyöryhmä on todennut lausunnossaan 4/2007, että henkilötiedot periaatteessa koskevat tunnis-
tettuja tai tunnistettavissa olevia eläviä henkilöitä, WP 136, s. 22.  
244 Ks. Helsingin yliopiston asiantuntijalausunto sivistyslakivaliokunnalle, 12.5.2020, s. 4.  
245 HE 18/2020 vp, s. 80.  
246 PeVL 23/2020 vp, s. 8–10 ja PeVL 48/2014 vp, s. 3. Ks. myös Tuomas Ojasen asiantuntijalausunto perus-
tuslakivaliokunnalle, 2.4.2020, s. 7. 
247 Tietosuojavaltuutetun lausunto perustuslakivaliokunnalle 1.4.2020 (Dnro 2309/93/2020), s. 1. 
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on positiivista, että lääketutkimuslaissa käsittelyä ei ole rajattu vain yhteen käsittelyperus-

teeseen, vaan on tunnustettu useamman käsittelyperusteen mahdollisuus, vaikka nämä kä-

sittelyperusteet ovat käytännössä pitkälti TSA 6(1) artiklan c ja e alakohdat.248 Tämä mah-

dollistaa tietosuoja-asetuksen 6(3) artiklan mukaisen liikkumavaran käyttämisen. On huo-

mioitava, että vastaavaa kansallista sääntelyliikkumavaraa ei olisi, mikäli henkilötietojen 

käsittely perustuisi suostumukseen. 

Toisaalta muun muassa perustuslakivaliokunta ja Ojanen ovat katsoneet sääntelyn olevan 

verrattain vaikeaselkoista ja monimutkaista. Vaikeaselkoisuus aiheutuu muun muassa vält-

tämättömyydestä tulkita lääketutkimuslakia yhdessä EU-asetusten kanssa.249 Tämä on eri-

tyisen valitettavaa, kun kliinisissä lääketutkimuksissa suuri osa käsiteltävistä tiedoista on 

arkaluonteisia ja perustuslakivaliokunta on aiemmin korostanut, että myös arkaluonteisten 

henkilötietojen käsittelyä koskevan sääntelyn kohdalla tulisi pyrkiä selkeään ja ym-

märrettävään lainsäädäntöön.250 Käytännössä jää nähtäväksi, muodostuuko käsittelyperus-

teen valinnasta jatkossa mahdollisia tulkintaongelmia esimerkiksi eri toimijoiden toteutta-

missa yhteistyöhankkeissa.  

Sen sijaan tutkittavan näkökulmasta ehdotettu sääntelyn muutos lienee käytännön tasolla 

pieni. Vielä voimassa oleva tutkimuslain 6 a § on nimittäin edellä todetulla tavalla mahdol-

listanut tutkittavan henkilötietojen käsittelyn jatkamisen tutkittavan antaman suostumuksen 

peruutuksesta huolimatta, kun pykälässä asetetut edellytykset ovat täyttyneet. Jatkossakin 

on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota tutkittavan informointiin hänen oikeuksistaan 

sekä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyteen.  

 

                                                
248 Tietosuojavaltuutetun lausunto perustuslakivaliokunnalle 1.4.2020 (Dnro 2309/93/2020), s. 2.  
249 PeVL 23/2020 vp, s. 3 ja Tuomas Ojasen asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle, 2.4.2020, s. 4. 
250  PeVL 14/2018 vp, s. 6. Ks. myös Tuomas Ojasen asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle, 
2.4.2020, s. 4. 
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6 Johtopäätökset 

Tutkielman johdannossa esitetyt tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 1) Mikä on henkilö-

tietojen suojan lainsäädännöllinen kehys kliinisten lääketutkimusten kontekstissa? 2) Mitkä 

tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyperusteet voivat tulla sovellettavaksi 

kliinisissä lääketutkimuksissa? 3) Millaisia vaikutuksia valmisteilla olevalla lääketutkimus-

lailla tulee olemaan henkilötietojen käsittelylle kliinisissä lääketutkimuksissa Suomessa? 

Ensimmäiseen kysymykseen voidaan vastata, että henkilötietojen suojan sääntelykehys on 

laaja ja monitasoinen ja kliinisten lääketutkimusten konteksti vielä lisää huomioon otetta-

vien säädösten määrää. Henkilötietoja suojataan ensinnäkin perus- ja ihmisoikeutena EU:n 

perusoikeuskirjassa, Suomen perustuslaissa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja biolää-

ketiedesopimuksessa. Toisen tason muodostaa EU-tasoinen sääntely, jossa keskeisin huo-

mioon otettava säädös on sääntelyn perustan asettava tietosuoja-asetus. Kliinisten lääketut-

kimusten kontekstissa tietosuoja-asetuksen rinnalla on kuitenkin yhtäaikaisesti tulkittava 

lääketutkimusasetusta, joka muun muassa edellyttää tutkimustietojen luotettavuutta ja ehe-

yttä sekä asettaa kliinisten lääketutkimusten toimeksiantajille ja tutkijoille suoria lakisää-

teisiä velvoitteita esimerkiksi tietojen kirjaamiseen, käsittelyyn, tallentamiseen ja arkistoin-

tiin liittyen.  

Kansallisen sääntelyn tasolla tietosuoja-asetusta täydentää Suomessa erityisesti tietosuoja-

laki, jota niin ikään on tulkittava rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Vaikka perustus-

lakivaliokunnan viimeaikaisten lausuntojen mukaan henkilötietojen suojasta olisi ensisijai-

sesti säädettävä yleisellä tietosuoja-asetuksella ja kansallisella yleislailla (eli tietosuojalail-

la), on erityissääntely tietyissä tilanteissa välttämätöntä ja tarpeellista. Kliinisissä lääketut-

kimuksissa esimerkiksi tutkimustulosten luotettavuuteen ja eheyteen sekä käsiteltävien 

tietojen arkaluonteisuuteen voidaan nähdä liittyvän sellaisia piirteitä, jotka edellyttävät 

erityssääntelyä. Henkilötietojen sääntelystä kliinisissä lääketutkimuksissa tullaankin ni-

menomaisesti säätämään tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia edelleen täydentävässä ja 

täsmentävässä lääketutkimuslaissa. Kansallisen lain tulkitseminen rinnakkaisesti tie-

tosuoja-asetuksen, lääketutkimusasetuksen ja muun soveltuvan EU-lainsäädännön kanssa 

tekee sääntelystä kuitenkin verrattain monitulkintaista ja osin vaikeaselkoisen kokonaisuu-

den.  
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Toisen tutkimuskysymyksen osalta tutkielmassa on tarkasteltu laajasti tietosuoja-asetuksen 

eri henkilötietojen käsittelyperusteita ja hahmotettu, että nimenomaisesti kliinisten lääke-

tutkimusten kontekstissa sovellettavaksi TSA 6 artiklan mukaisiksi käsittelyperusteiksi 

voisivat tulla suostumus, rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, yleistä 

etua koskevan tehtävän suorittaminen tai rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutettu etu. 

Erityisten henkilötietoryhmien osalta käsittelyperusteina voitaisiin soveltaa TSA 9(2) artik-

lan i tai j alakohtia, jotka soveltuvat, kun käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän 

yleisen edun vuoksi tai muun muassa yleisen edun mukaisia tieteellisiä tutkimustarkoituk-

sia varten.  

Sopivan käsittelyperusteen valintaan vaikuttaa kuitenkin olennaisesti käsillä oleva käsitte-

lytilanne ja -tarkoitus sekä tutkimusta suorittava taho. Kliinisten lääketutkimusten konteks-

tissa suostumuksen kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota annetun suostumuksen 

vapaaehtoisuuteen. Toimeksiantajan tai tapauksen mukaan tutkijan ja tutkittavan välillä ei 

saisi olla ensinnäkään minkäänlaista vallan epäsuhtaa. Kliinisissä lääketutkimuksissa tut-

kittavat saattavat olla esimerkiksi herkässä asemassa olevia potilaita ja henkilöitä, joilla on 

tarve saada tutkimuslääkettä. Tämä voi vaikuttaa annetun suostumuksen vapaaehtoisuuden 

arviointiin. Arvioinnin tulisi kuitenkin olla aina tapauskohtaista. 

Suostumus ilmenee ongelmallisena käsittelyperusteena kliinisissä lääketutkimuksissa myös 

tutkimusaineistojen ja -tulosten eheyden kannalta. Suostumuksen ja siihen liittyvän peruu-

tusmahdollisuuden voidaan nähdä toteuttavan hyvin henkilön tiedollista itsemääräämisoi-

keutta, mutta kliinisissä lääketutkimuksissa henkilötietojen käsittelyn keskeyttäminen on 

omiaan vaarantamaan lääketutkimusasetuksenkin vaatiman tutkimistulosten luotettavuuden 

ja eheyden. Tätä kautta saattaa syntyä myös tutkimuseettisiä riskejä, jos tärkeää dataa esi-

merkiksi tutkittavan lääkeaineen haittavaikutuksista joudutaan poistamaan. Näin ollen voi-

daan katsoa, että suostumus on mahdollinen henkilötietojen käsittelyperuste kliinisissä 

lääketutkimuksissa, mutta sen käytössä on kiinnitettävä tarkasti huomioita niin tutkittavan 

oikeuksien kuin tutkimukselle asetettujen edellytysten toteutumiseen.  

Sen sijaan rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite on selkeä henkilötietojen käsittelyperuste 

tilanteissa, joissa toimeksiantajalle tai tutkijalle on asetettu suoria henkilötietojen käsitte-

lyyn liittyviä velvoitteita esimerkiksi lääketutkimusasetuksessa. Oikeutettu etu voi puoles-

taan toimia käsittelyperusteena silloin, kun tutkimuksen suorittajana on yksityinen lääke-

yhtiö. Oikeutettu etu ei kuitenkaan sovellu viranomaisen käsittelyperusteeksi. Näin ollen 
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käsittelyperuste ei ole paras vaihtoehto esimerkiksi sellaisessa kliinisessä lääketutkimuk-

sessa, jonka suorittamiseen osallistuu sekä julkisen sektorin toimija että yksityisoikeudelli-

nen yritys. Eri käsittelyperusteiden soveltamisesta eri toimijoihin samassa tutkimuksessa 

seuraisi käytännön tutkimustoiminnassa todennäköisesti tulkintaongelmia ja epäselvyyk-

siä.251  

Sen sijaan yleisen edun käsittelyperuste voi lähtökohtaisesti kattaa sekä yksityiset että jul-

kiset toimijat, vaikka yleisen edun käsitteellä onkin usein viitattu nimenomaisesti julkisen 

hallinnon toimintaan. Näin ollen yleisen edun käsittelyperuste on varsin kattava. Toisaalta 

on huomioitava, että kansallisesti esimerkiksi perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt yleisen 

edun ulottamista taloudellista hyötyä tavoittelevien yritysten toimintaan täysin ongelmat-

tomana. Kliinisiin lääketutkimuksiin on kuitenkin liitettävissä vahva lääketurvallisuuteen 

ja kansanterveyden edistämiseen liittyvä tehtävä, joka on esimerkiksi kansallisessa lain-

valmistelussa ulotettu myös kaupallisten lääkeyhtiöiden suorittamaan tutkimukseen. 

Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta tutkielmassa on tarkasteltu valmisteilla olevaa 

lääketutkimuslakia. Koska lakiesitys on tutkielman palautushetkellä edelleen käsiteltävänä, 

on muutosten arvioinnissa pidettävä mielessä tietty varauksellisuus. Keskeisinä muutoksi-

na näyttäisi kuitenkin olevan, että lääketutkimuslaki tulee sisältämään nimenomaisesti 

henkilötietojen käsittelyä koskevan erityissäännöksen, joka täydentää tietosuoja-asetusta 

sekä kansallista tietosuojalakia. Lisäksi esityksestä ilmenee vahva kanta, ettei suostumusta 

tulisi enää tulevaisuudessa käyttää henkilötietojen käsittelyperusteena kliinisissä lääketut-

kimuksissa. Sen sijaan käsittely tulisi jatkossa perustumaan lähtökohtaisesti yleiseen edun 

mukaiseen tehtävään eli tässä tapauksessa erityisesti kansanterveyden turvaamiseen. Lisäk-

si lakisääteisten velvoitteiden osalta käsittelyperusteena voidaan käyttää TSA 6(1)(c) artik-

laa. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyperusteeksi on puolestaan valittu TSA 9(2)(i) 

artikla. Henkilötietojen käsittelyperustetta ei kuitenkaan ole rajoitettu vain yhteen käsitte-

lyperusteeseen, ja lopullinen henkilötietojen käsittelyperustetta koskeva valinta on edelleen 

rekisterinpitäjällä. Tätä voidaan pitää positiivisena myös käytännön tutkimustoiminnan 

sujuvuuden kannalta.  

Muutosta voidaan pitää hyödyllisenä ja perusteltuna erityisesti kliinisten lääketutkimusten 

tutkimusdatan ja -tulosten luotettavuuden sekä eheyden ja tätä kautta kansanterveyden tur-

                                                
251 HE 18/2020 vp, s. 82.  
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vaamisen varmistamiseen liittyvän tavoitteen kannalta. Käsittelyn perustaminen suoraan 

lakisääteiseen perusteeseen poistaa suostumuksen käyttöön liittyvät epävarmuustekijät. 

Toisaalta valittujen käsittelyperusteiden voidaan nähdä rajoittavan tutkittavan mahdolli-

suuksia estää tietojensa käsittely tai saada tietonsa poistettua. Näin ollen on erittäin tärkeää 

kiinnittää myös jatkossa huomiota muun muassa tietojen käsittelyn läpinäkyvyyteen ja 

tutkittavan asianmukaiseen informointiin. Tutkittavalle on selkeästi kerrottava jo ennen 

suostumusta tutkimukseen osallistumisesta tai viimeistään tällaisen tietoisen suostumuksen 

antamisen yhteydessä, että henkilötietojen käsittely voi jatkua, vaikka suostumus itse tut-

kimukseen peruutettaisiinkin. Tutkittavan on voitava päättää osallistumisestaan tutkimuk-

seen tietoisena siitä, että jo kerättyjä tietoja ei poisteta tutkimusaineistosta.  

Tutkielmassa käsiteltiin henkilötietojen käsittelyä kliinisissä lääketutkimuksissa vain Suo-

messa tapahtuvan tutkimuksen näkökulmasta. Lopuksi on kuitenkin aiheellista mainita, 

että tulevaisuudessa on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, että henkilötietojen käsit-

tely kliinisissä lääketutkimuksissa olisi mahdollisimman yhteneväistä muiden EU:n jäsen-

valtioiden kanssa. Keskeistä on tietosuoja-asetuksen sekä lääketutkimusasetuksen yhden-

mukainen ja ennakoitava soveltaminen. On nimittäin erittäin todennäköistä, että tulevai-

suudessa yhä useammat tutkimukset tulevat olemaan jäsenvaltioiden rajat ylittäviä, ja tu-

kittavia saattaa osallistua tutkimukseen jopa kaikista EU:n jäsenmaista. Jäsenvaltioiden 

toisistaan eroavat säännökset ja tulkinnat ovat omiaan lisäämään rekisterinpitäjän hallin-

nollista työtä esimerkiksi tutkittavien informointiin liittyen, joka puolestaan viivästyttää 

tutkimuksia. 252 Lisäksi muiden jäsenvaltioiden linjasta suuresti poikkeavat vaatimukset 

saattaisivat heikentää Suomen houkuttelevuutta kliinisten lääketutkimusten suorittajamaa-

na. 
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