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1. Rekisterin nimi Tutkimustoiminta ja opinnäytetyöt 

2. Rekisterinpitäjä 

 

  

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä  

Sandelininkatu 1, PL 46  

05800 Hyvinkää 

kirjaamo@keusote.fi  

3. Rekisteriasioista 

vastaava henkilö 

(rekisterinpitäjän 

edustaja) ja 

yhteyshenkilöt 

Rekisteristä vastaava henkilö:  

Terveydenhuollon potilasrekisteri ja hallinto- ja tukipalveluiden 

rekisterit:  

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja 

pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi  

  

Rekisterin yhteyshenkilö(t):   

Kehittämispäällikkö Sirpa Salinto, johtava asiantuntija Hanna 

Pellikka, tietohallintopäällikkö Tuomas Hujala 

4. Organisaation 

nimittämä 

tietosuojavastaava / 

yhteystiedot 

 

tietosuojavastaava@keusote.fi  

5. Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus / 

rekisterin käyttötarkoitus 

Tutkimustoimintaan ja opinnäytetöihin liittyvien lupien käsittely ja 

tilastointi. Lisäksi rekisterin avulla Keski-Uudenmaan sote-

kuntayhtymä voi suorittaa ne lakisääteiset tehtävät, jotka sille 

toisiolain (552/2019) mukaisesti kuuluu.  

6. Rekisterin tietosisältö Tutkimusluvan, opinnäytetyöluvan, tietoluvan sekä tietoluvan 

muutoshakemuksen hakijarekistereihin kertyy hakijoiden 

henkilötietoja hakemuksen jättämisen myötä.  

Rekisterien tietosisällöt koostuvat hakijoiden jättämistä hakemuksista 

sekä mahdollisista täydennyspyynnöistä, mikäli hakemuksissa on 

ollut puutteita tai tarvittavat liitteet ovat jääneet hakijalta 

toimittamatta. 

7. Rekisteröidyn 

informointi  

Rekisteröity saa tiedon rekisteristä tästä tietosuojaselosteesta sekä 

perehtymällä tietosuojaan nettisivujen kautta.  

Avaa linkistä sivusto tietosuojakäytänteiden informoinnista: 

https://www.keusote.fi/etusivu/meilla-asiakkaana/tietosuoja/  

8. Automatisoitu 

päätöksenteko (EU-

tietosuoja-asetus artikla 

22)  

Ei automatisoitua päätöksentekoa. 

mailto:kirjaamo@keusote.fi
mailto:pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
mailto:tietosuojavastaava@keusote.fi
https://www.keusote.fi/etusivu/meilla-asiakkaana/tietosuoja/
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9. Tietojen säilytysajat Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä 

ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmalla ja 

tietosuojaohjeistuksella. 

Yksittäisen tutkimuksen tietojen säilytys määritellään 

tutkimussuunnitelman yhteydessä. 

10. Säännönmukaiset 

tietolähteet   

• tutkimusluvan, opinnäytetyöluvan, tietoluvan hakijat ja/tai 

tietoluvan muutosta hakevat 

• Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilökunnan 

pyytämät ja tallentamat tiedot, koskien hakemuksessa 

olleita puutteita tai puuttuvia liitteitä 

11. Säännönmukaiset 

tietojen luovutukset 

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

12. Tietojen siirto EU:n tai 

Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin EU- ja 

ETA-maiden ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 

13. Rekisterin 

ylläpitojärjestelmät ja 

suojauksen periaatteet 

Rekisterin käyttö on rajattu työroolipohjaisiin käyttövaltuuksiin. 

Rekisterin tietoihin pääsevät vain ne käyttäjät, jotka tarvitsevat 

rekisterin tietoja työssään. Rekisteriä voi käyttää vain 

henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla rajatuin 

oikeuksin. 

14. Tarkastusoikeus ja 

tarkastusoikeuden 

toteuttaminen  

(EU-tietosuoja-asetus 

artikla 12–15) 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että 

häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. 

Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä 

henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, 

rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan 

kohtuullisen maksun. 

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä 

ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön 

vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa 

enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen 

monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 

rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden 

kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. 

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön 

perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja 

viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 

rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä 

valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut 

tiedot ja kaikki 15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja 



   

   

   

  Tietosuojaseloste 

  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/ 2016) 

  Seloste käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista 

  10.12.2021 

 

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

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

 

toimenpiteet ovat maksuttomia.  

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai 

kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä 

voi joko 

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai 

viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen 

toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai 

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä 

tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön 

ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus 

 

Lisätietoja tietosuojasta sekä pyyntölomakkeet löytyvät alla 

olevasta linkistä: 

https://www.keusote.fi/etusivu/meilla-asiakkaana/tietosuoja/  

15.  Oikeus tiedon 

oikaisemiseen ja 

poistamiseen (EU-

tietosuoja-asetus, art. 

16–17) 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 

aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 

henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoa käsiteltiin, 

rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot 

täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon 

oikaisemista, sen tulee kertoa kieltäytymisen syyt. Kieltäytymisen 

tulee perustua aina lakiin. Jos kieltäytymiselle ei rekisteröidyn 

(asiakkaan) mielestä ole perusteita, hän voi tarvittaessa ottaa 

yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. 

Avaa tietosuojavaltuutetun sivuilta ohje ilmoituksen tekemisestä: 

https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle  
 

Lisätietoja tietosuojasta sekä pyyntölomakkeet löytyvät alla 

olevasta linkistä: 

https://www.keusote.fi/etusivu/meilla-asiakkaana/tietosuoja/   

16. Oikeus tehdä valitus 

tietosuojaviranomaiselle 

(EU-tietosuoja-asetus, 

artikla 77) 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 

rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 

rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 

hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.  

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja verkkosivu 

Osoite: PL 800, 00520 Helsinki 

puh. 029 56 16670 http://www.tietosuoja.fi 

 

https://www.keusote.fi/etusivu/meilla-asiakkaana/tietosuoja/
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle
https://www.keusote.fi/etusivu/meilla-asiakkaana/tietosuoja/
http://www.tietosuoja.fi/

