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 Tietosuojaseloste/-ilmoitus 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus artiklat 13 ja 14 
Laatimispäivä: 30.11.2022 
Tutkimus: Työmarkkinatutkimus 

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään 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 tai suoria henkilötietoja.  

 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

Suomen Lääkäriliitto 
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 
 

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Lääkäriliitto kerää Työmarkkinatutkimuksella vuosittain tietoja lääkärien työsuhteista, 
työsuhteen ehdoista, palkoista ja ammatinharjoittajana toimimisesta. Tutkimus selvittää myös 
lääkärien mielipiteitä vaihtuvista, työhön liittyvistä aiheista. Tuloksia käytetään Lääkäriliiton 
edunvalvonnassa, niistä julkaistaan tuloksia liiton verkkosivuilla ja Lääkärilehdessä.   
 
Vuoden 2022 tutkimuksen erityisteemoja ovat lääkärin toimiminen kouluttajalääkärinä, 
osallistuminen täydennyskoulutukseen ja näkemykset sote-uudistuksesta.  
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Henkilörekisterin tiedot koostuvat tutkimuksessa kerätystä aineistosta. Tietoja käsitellään 
tutkimustarkoituksessa, ehdottoman luottamuksellisesti. Tuloksia esitellään vain yleisellä 
tasolla ja suurissa ryhmissä.   
 
Tutkimuksen suorittajat 
Taloustutkimus Oy suorittaa työmarkkinatutkimuksen aineistonkeruun Suomen Lääkäriliiton 
toimeksiannosta. Osapuolet ovat sopineet henkilötietojen käsittelystä erillisellä sopimuksella. 
Aineistoa käsittelevät ja analysoivat nimetyt Taloustutkimuksen ja Lääkäriliiton tutkijat. 
Tiedonkeruun päätyttyä Taloustutkimus luovuttaa aineiston kokonaisuudessaan Lääkäriliitolle. 

3.   Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  

Nimi: Jukka Vänskä 
Osoite: Mäkelänkatu 2, Helsinki 
Puhelinnumero: 050 3317973 
Sähköpostiosoite: jukka.vanska@laakariliitto.fi 

4. Tietosuojasta ja tietosuojaloukkauksien käsittelystä vastaavan 
henkilön yhteystiedot  

Nimi: Ilkka Harjula, Lääkäriliitto 
Puhelinnumero: 050 5384458 
Sähköpostiosoite: ilkka.harjula@laakariliitto.fi 

5. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika 

Tutkimuksen nimi: Työmarkkinatutkimus 
Luonne: toistuva poikkileikkaustutkimus, johon liittyy ajassa tapahtuvan kehityksen seuranta.  
Kestoaika: aineisto säilytetään tunnisteettomana 10 vuotta, jonka jälkeen tietojen 
säilyttämisen tarve arvioidaan uudelleen.  

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti seuraava: 
Tutkittavan nimenomainen ja yksilöity suostumus. 
 
Arkaluonteiset henkilötiedot 
Ei arkaluonteisia henkilötietoja. 
 

mailto:jukka.vanska@laakariliitto.fi
mailto:erkki.peiponen@laakariliitto.fi


 TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 3(4) 
 TIETOSUOJAILMOITUS 
 EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 12–14 artikla 
 18.10.2019 

 
 

7. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 

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

tiedonkeruuvaiheessa käytössä on sähköpostiosoite, johon yhdistetään osoiterekisteristä 
taustatietona syntymävuosi ja sukupuoli. Sähköpostiosoite poistetaan tutkimusaineistosta 
tiedonkeruun päätyttyä. 

 

8. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 

Tiedot kerätään sähköisen kyselylomakkeen avulla. Sähköpostiosoite, sukupuoli ja 
syntymävuosi tuodaan kyselyyn vastaajan taustatietona Lääkäriliiton lääkärirekisteristä 
(https://www.laakariliitto.fi/tietosuojaseloste/). Tiedonkeruun päätyttyä vastaajan 
sähköpostiosoite poistetaan aineistosta.  

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 

Ei siirretä.  

11. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Tietojärjestelmissä käsiteltävien tietojen suojaaminen: 
Tietojärjestelmissä on käyttäjätunnus, salasana ja tiloissa kulunvalvonta.  

13. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

Tutkimusaineisto arkistoidaan tunnisteettomasti. 

14. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa 
perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen.  

https://www.laakariliitto.fi/tietosuojaseloste/
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Mikäli tutkittava haluaa käyttää jotain alla mainituista oikeuksistaan, hänen tulee ottaa 
yhteyttä: 
Suomen Lääkäriliitto ry,  
Mäkelänkatu 2, Helsinki.  
Sähköpostiosoite: laakariliitto@laakariliitto.fi.  
Puhelinnumero: 09-393091 
 
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.  
 
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 tutkimuksen tiedonkeruun aikana. 
Tiedonkeruun päätyttyä vastaajan sähköpostiosoite poistetaan tutkimusaineistosta ja sen 
jälkeen vastaajan tietojen yksilöiminen ja poistaminen ei ole enää mahdollista.  
 
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, 00521 Helsinki  
Vaihde: 029 56 66700  
Kirjaamo: 029 566 6768 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi  

mailto:laakariliitto@laakariliitto.fi
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