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Tietoluvan muutoshakemus: yksilötasoinen aineisto 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle lähetetään tietoluvan muutoshakemus, kun halutaan hakea muutosta 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän aiemmin myöntämään tietolupaan. Mikäli muutoshakemus koskee uuden 

aineiston lisäämistä aiemmin poimittuun aineistoon, tulee uusi tietolupahakemus osoittaa Sosiaali- ja terveysalan 

tietolupaviranomaiselle Findatalle.  

 

Tietoluvan muutoshakemukset liitteineen ovat salassa pidettäviä, mutta viranomaispäätökset ovat 

lähtökohtaisesti julkisia. Julkaisemme myönteisen tietoluvan muutoshakemuspäätöksen saaneista hankkeista 

seuraavat tiedot verkkosivuillamme: päätöspäivämäärä; luvansaaja(organisaatio); toisiolain mukainen 

käyttötarkoitus. 

 

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat hakemuksessa pakollisia. 

 

Hakijan tiedot 

Etunimi * Sukunimi * 

Sähköpostiosoite * 

Puhelinnumero * 

Organisaatio 

Organisaation Y-tunnus Organisaatioyksikkö 

 

Hakijan tehtävänimike 

Postiosoite * Postinumero * 

Postitoimipaikka * Maa * 

 

Laskutustiedot 

Onko laskutettava taho sama kuin luvanhakija? * 

Laskutustapa * 
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Tietojen käyttötarkoitus 

Valitse aineiston käyttötarkoitus * (toisiolain mukaan: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552). Huomioithan, 

että muutoshakemuksen käyttötarkoituksen on oltava sama kuin alkuperäisessä hakemuksessa. 

Hankkeen nimi * 

 

Muutosluvan tiedot 

Muutosluvalla voit hakea joko tietoluvan voimassaoloajan pidennystä tai aineiston käsittelyyn oikeutettujen 

henkilöiden muuttamista. 

 

Tietolupa myönnetään aina määräaikaisena aineiston käyttöajan mukaisesti. Tietolupa voidaan myöntää 

pääsääntöisesti enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Käyttöaikaa voidaan tarvittaessa pidentää uudella tietoluvan 

muutoshakemuksella. 

 

Haettaessa aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttamista, tarvitaan muutoslupahakemuksen 

liitteeksi lisättävien henkilöiden salassapitositoumukset täytettyinä ja allekirjoitettuina. 

 

Luettele kaikki rekisterit ja rekisterinpitäjät, jotka alkuperäiset tietoluvat kattavat 

 

Haen tietoluvan voimassaoloajan pidennystä 

 

Alkuperäisen luvan voimassaolon päättymispäivä * 

Uusi toivottu päättymispäivämäärä * 

Perustelut voimassaolon jatkolle * 

Onko henkilötietoaineistoa tarve säilyttää tietoluvan päättymisen jälkeen (esim. tutkimustulosten luotettavuuden 

varmistamiseksi)? * 

 

Haen aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttamista 

 

Luettele ne uudet henkilöt, jotka tulevat käsittelemään aineistoa, sekä heidän organisaationsa * 

Luettele ne henkilöt, joiden käsittelyoikeus halutaan poistaa * 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552
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Luettele tähän ne henkilöt, joille on aiemmissa luvissa myönnetty lupa aineiston käsittelyyn sekä heidän organisaationsa * 

Missä maissa tietoja käsitellään? * Henkilötietojen käsittely ulkomailta käsin on henkilötietojen siirtoa, vaikka tiedot olisivat 

tietoturvallisessa etäkäyttöympäristössä. Lue lisää siirtoperusteista ja henkilötietojen siirroista Tietosuojavaltuutetun ja 

Findatan verkkosivuilta. 

 

Lisätiedot 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhteyshenkilö, jos hakemuksesta on keskusteltu ennalta 

Lisätietoja 

 

Olen tutustunut 1.11.2021 voimaan tulleeseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toisiolain tietopalveluhinnastoon 

ja tietoinen tietoluvan muutoshakemuksen hinnoittelusta. 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 

 

 

 

Päiväys                    Hakijan ja/tai hakijoiden allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

__ . __ . 20____          ______________________________________________________ 

 

__ . __ . 20____          ______________________________________________________ 

 

__ . __ . 20____          ______________________________________________________ 

 

 



 

 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä PL 46  etunimi.sukunimi@keusote.fi 

www.keski-uudenmaansote.fi 05801 Hyvinkää kirjaamo@keusote.fi  

 

Nimi: Tietoluvan muutoshakemus 

Versio: 1 

Voimassaoloaika: 27.10.2022 

Tietosuoja 

Hakemuksesta, hakemuksen käsittelystä ja hakijasta muodostuu rekisteritietoja hakijarekisteriin, josta vastaa Keski-

Uudenmaan sote-kuntayhtymä. Rekisterin henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU-yleistä tietosuoja-asetusta 

(2016/679) sekä muuta voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojaselosteet ovat nähtävissä Keski-

Uudenmaan sote-kuntayhtymän verkkosivuilla. Hakijalla on oikeus pyynnöstä tutustua itseään koskeviin 

rekisteritietoihin. Lisätietoja tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista löydät Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän 

nettisivuilta osoitteesta: https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakkaalle/tietosuoja/. 

https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakkaalle/tietosuoja/

