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 Tietosuojaseloste/-ilmoitus 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus artiklat 13 ja 14 
Laatimispäivä: 8.10.2019, 21.8.2020, 2.11.2021 
Tutkimus: Koulutuspaikkakysely 

 

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle 

Lähtökohtaisesti tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään 
negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen. Tämän selosteen kohdassa 14 
kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn. 
Tässä tutkimuksessa ei kerätä arkaluonteisia tietoja eikä suoria henkilötietoja, mutta 
taustakysymykset ovat ns. epäsuoria henkilötietoja, jolloin henkilörekisterin määritelmä 
täyttyy. 

 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

Suomen Lääkäriliitto ry 
PL 49 (Mäkelänkatu 2) 
00501 Helsinki 
 
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:  
 
Nimi: Tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä  
Osoite: PL 49, 00501 Helsinki 
Puhelinnumero: 050 3317973 
Sähköpostiosoite: jukka.vanska@laakariliitto.fi 
 
Muut rekisterinpitäjät: 
 
Nuorten Lääkärien Yhdistys ry (NLY) 
PL 49 (Mäkelänkatu 2), 00501 Helsinki 
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Yhteyshenkilöt tutkimusta koskevissa asioissa:  
 
 
Nimi: Katariina Kökkö 
Osoite: PL 49 (Mäkelänkatu 2),  
00501 Helsinki 
Puhelinnumero: 050 501 0682 
Sähköpostiosoite: katariina.kokko@nly.fi 

Nimi: Enni Sanmark 
Osoite: PL 49 (Mäkelänkatu 2),  
00501 Helsinki 
Puhelinnumero: 040 844 6940 
Sähköpostiosoite: enni.sanmark@nly.fi 

 

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilörekisterin tiedot koostuvat Koulutuspaikkakyselyssä kerätystä aineistosta. Kerättyjä 
tietoja käsitellään tutkimustarkoituksessa, ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimuksen 
tarkoituksena on kerätä kansallisesti tietoja erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista ja 
arvioida niiden laatua. Tuloksia käytetään osana koulutuksen kehittämistyötä. ”Suosittelisitko 
koulutuspaikkaa kollegalle?” -kysymykseen pohjautuen julkaistaan Viiden tähden 
koulutuspaikka -listaus. Lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tieteellisessä 
tutkimuksessa ja opinnäytetöissä. 
 
Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 
Tutkimus tehdään yhteistyössä Lääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) kanssa. Nämä 
organisaatiot toimivat tässä tutkimuksessa yhteisrekisterinpitäjinä, eli ne määrittelevät yhdessä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Lääkäriliitto vastaa tiedonkeruusta ja toimittaa 
tunnisteettoman käyttöaineiston NLY:lle. Sekä Lääkäriliitto että NLY huolehtivat aineiston 
asianmukaisesta käytöstä ja säilytyksestä. NLY on päävastuussa aineiston analysoinnista ja 
raportoinnista.  
 
Tutkittavat voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämiseksi kohdassa yksi mainitulle yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö välittää tarvittaessa 
pyynnön myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville organisaatioille. Tutkittava voi käyttää 
tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan suhteessa kuhunkin rekisterinpitäjään. Tällöin 
vastaanottaja voi tarvittaessa välittää pyynnön tai vaatimuksen myös muille 
yhteisrekisterinpitäjille. 
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Tutkimuksen suorittajat 
 
Suomen Lääkäriliiton tutkijat ja NLY:n tutkimusryhmä. 
 

3.   Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  

 
Nimi: Enni Sanmark 
Osoite: Mäkelänkatu 2, Helsinki 
Puhelinnumero: 040 844 6940 
Sähköpostiosoite: enni.sanmark@nly.fi   
 
Nimi: Sara Kaartinen 
Osoite: Mäkelänkatu 2, Helsinki 
Puhelinnumero: 050 552 5825 
Sähköpostiosoite: sara.kaartinen@nly.fi 
 
Nimi: Jukka Vänskä 
Osoite: Mäkelänkatu 2, Helsinki 
Puhelinnumero: 050 331 7973 
Sähköpostiosoite: jukka.vanska@laakariliitto.fi 
 

4. Tietosuojasta ja tietosuojaloukkauksien käsittelystä vastaavan 
henkilön yhteystiedot  

Nimi: Perttu Rintamäki, Lääkäriliitto ry 
Puhelinnumero: 040 581 1046 
Sähköpostiosoite: perttu.rintamaki@laakariliitto.fi 
 
Nimi: Jesper Perälä, Nuorten Lääkärien Yhdistys ry 
Puhelinnumero: 040 535 1058 
Sähköpostiosoite: jesper.perala@nly.fi 
 

5. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika 

Tutkimuksen nimi: Koulutuspaikkakysely  
Luonne: toistuva tutkimus  
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Kestoaika: tutkimus kestää vuoteen 2035, jolloin aineiston käyttötarvetta arvioidaan 
tarvittaessa uudelleen.  
 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti seuraava: 
 
Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus taikka tilastointi.  
 
Arkaluonteiset henkilötiedot 
 
Ei arkaluonteisia henkilötietoja. 
 
Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 
kohdan mukaiseen erityisehtoon: 
 
- 

7. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 

Henkilön yksilöintitiedot: 
- Epäsuoria henkilötietoja: sukupuoli, valmistumisvuosi, erikoisala, erikoistumispaikka. Tutkimuksen 

tiedonkeruuvaiheessa käytössä on sähköpostiosoite, mutta tätä tietoa ei sisällytetä 
tutkimusaineistoon. 

- Muut kerättävät tiedot: koulutusta ja koulutuksen laatua kuvaavia tietoja, työolosuhteita ja 
työhyvinvointia kuvaavia kysymyksiä. 

8. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 

Tiedot kerätään sähköisen lomakekyselyn avulla. Osoitetiedot tulevat Lääkäriliiton 
lääkärirekisteristä [Lääkärirekisterin tietosuojaseloste]. 

9. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta säännönmukaisesti tutkimusryhmän ulkopuolelle.  
 

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
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Ei siirretä.  

11. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Tietojärjestelmissä käsiteltävien tietojen suojaaminen: 
Tietojärjestelmissä on käyttäjätunnus, salasana ja tiloissa kulunvalvonta. Tietojen siirto 
tutkimusryhmän sisällä toteutetaan Lääkäriliiton tietosuojatun Lataamo-palvelun avulla. 
 

13. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

 
Aineisto arkistoidaan Suomen Lääkäriliiton pääte-arkistoon arkistointiohjeita noudattaen. 
Osatutkimusten osalta aineistot hävitetään heti ko. osatutkimukseen liittyvän käyttötarpeen 
loputtua. 

 

14. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa 
perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli tutkittava haluaa käyttää 
oikeuttaan, ota yhteyttä Suomen Lääkäriliitto ry, Mäkelänkatu 2, Helsinki. Sähköpostiosoite: 
laakariliitto@laakariliitto.fi. Puhelinnumero: 09-393 091. Kuitenkin, koska tässä tutkimuksessa 
ei kerätä suoria tunnistetietoja ja myös tiedonkeruu suoritetaan käyttäen piilotettua 
identiteettiä, jossa tapauksessa tutkijalle ei välity tietoa siitä ketkä ovat vastanneet, ei 
rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan yksittäisiä vastaajia. Näin ollen kaikkia tutkittavien 
oikeuksia, kuten annettujen tietojen katselmointi, oikaiseminen tai poistaminen, ei sovelleta. 
 

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen 
sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 
Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä 
henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen 
käsiteltävistä henkilötiedoista. 
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Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää 
niiden oikaisua tai täydennystä. 

 
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa: 

 
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita 

varten niitä muutoin käsiteltiin 
b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta 

laillista perustetta 
c) vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä 
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 

perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 

Oikeuksista poikkeaminen 
Tässä kohdassa 14 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen kuvatuista 
oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisilla perusteilla siltä 
osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen 
tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista 
arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 
 
Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Vaihde: 029 566 6700 
Kirjaamo: 029 566 6768 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
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