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 Tietosuojaseloste/-ilmoitus 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus artiklat 13 ja 14 
Laatimispäivä: 17.2.2020 
Lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät tutkimus 

 

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle 

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietoja käsitellään tutkimuksessa. Lähtökohtaisesti 
tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu negatiivisia seuraamuksia, 
jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Tämän selosteen 
kohdassa 14 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi 
käsittelyyn. 

 

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 

Henkilörekisterin tiedot koostuvat Lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät tutkimuksessa 
kerätystä aineistosta. Kerättyjä tietoja käsitellään tutkimustarkoituksessa, ehdottoman 
luottamuksellisesti. Tutkimus selvittää lääkkeidenmääräämiskäytäntöjä ja niihin vaikuttavia 
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tekijöitä. Lisätietoja tutkimuksesta löytyy oheisesta linkistä 
https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/palvelujarjestelma-ja-potilas/  
 
Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 
Tutkimus tehdään Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean, Kelan ja Suomen 
Lääkäriliiton yhteistyönä. Lääkäriliitto toimii rekisterinpitäjänä, vastaa tiedonkeruusta ja 
toimittaa tunnisteettoman (pseudonymisoidun) käyttöaineiston yhteistyökumppaneille. Sekä 
Lääkäriliitto että yhteistyökumppanit huolehtivat aineiston asianmukaisesta käytöstä ja 
säilytyksestä. Fimea, KELA ja Lääkäriliitto vastaavat aineiston analysoinnista ja raportoinnista.  
 
Tutkimuksen suorittajat 
 
Fimean Lääkehoidon arviointiyksikön tutkijat, Kelan tutkimusyksikön tutkijat ja Suomen 
Lääkäriliiton tutkijat. 

3.   Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  

Nimi: Tutkijalääkäri Hanna-Mari Jauhonen, tutkimushankkeen vastuututkija, Fimea. 
Osoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio 
Puhelinnumero: 029 522 3512 
Sähköpostiosoite: hanna-mari.jauhonen@fimea.fi 
 
Nimi: Hannu Halila, varatoiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto 
Osoite: Mäkelänkatu 2, Helsinki 
Puhelinnumero: 0500 459 955 
Sähköpostiosoite: hannu.halila@laakariliitto.fi 

4. Tietosuojasta ja tietosuojaloukkauksien käsittelystä vastaavan 
henkilön yhteystiedot  

Nimi: Erkki Peiponen, Lääkäriliitto 
Puhelinnumero: 040 736 3119 
Sähköpostiosoite: erkki.peiponen@laakariliitto.fi 

5. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika 

Tutkimuksen nimi: Lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät tutkimus 
 
Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 

https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/palvelujarjestelma-ja-potilas/


 TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 3(6) 
 TIETOSUOJAILMOITUS 
 EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 12–14 artikla 
  

 
 

Tutkimus on poikkileikkaustutkimus. Vastaavaa tiedonkeruuta on tarkoitus tehdä myös 
tulevaisuudessa lääkehoitokäytäntöjen muutoksien arvioimiseksi ajassa.  Tätä tarkoitusta 
varten aineistoa säilytetään vuoteen 2040. Suoria henkilötietoja käytetään vain aineiston 
keruuvaiheessa ja ne poistetaan aineistosta heti aineiston keruun valmistuttua. Fimean ja 
Kelan tutkijat käyttävät aineistoa viiden vuoden ajan tiedonkeruusta alkaen. 
 
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.  
 
Arkaluonteiset henkilötiedot 
 
Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja: 
 
Ammattiliiton jäsenyys (kohdejoukko on Lääkäriliiton jäsenistöä, mutta jäsenyys ei ole 
tutkimuskohde) 
 
Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 
kohdan mukaiseen erityisehtoon: 
 
Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus 

6. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 

Henkilön yksilöintitiedot: 
- Epäsuoria henkilötietoja: sukupuoli, ikä, valmistumisvuosi, erikoisala, nimike, toimipaikka ja 

sairaanhoitopiiri, jonka alueella vastaaja työskentelee. Tutkimuksen tiedonkeruuvaiheessa 
käytössä on nimi, osoite, sähköpostiosoite, mutta näitä tietoja ei sisällytetä lopulliseen 
tutkimusaineistoon. 

Muut kerättävät tiedot: 
- Lääkkeenmääräämiskäytäntöihin ja lääkehoitopäätöksiin, lääkemääräyksen uusimiseen, 

lääkehoidon valintaan, Kelan lääkemääräyspalautteeseen sekä digitaalisiin apuvälineisiin liittyviä 
kysymyksiä, työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä, työkuormaa/-aikaa kartoittavia kysymyksiä. 

7. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 

Tiedot kerätään lomakekyselyn avulla sekä sähköisesti että postikyselynä. Osoitetiedot tulevat 
Lääkäriliiton lääkärirekisteristä. 

8. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
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Tietoja ei siirretä eikä luovuteta säännönmukaisesti tutkimusryhmän ulkopuolelle. Tietojen 
siirto tutkimusryhmän välillä toteutetaan Lääkäriliiton tietosuojatun Lataamo-palvelun avulla.  

9. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Ei siirretä.  

10. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Manuaalisen aineiston suojaaminen:  
Lomakkeet säilytetään Lääkäriliiton kulunvalvonnan piirissä olevissa tiloissa, lukituissa 
kaapeissa.  
 
Tietojärjestelmissä käsiteltävien tietojen suojaaminen: 
Tietojärjestelmissä on käyttäjätunnus, salasana ja tiloissa kulunvalvonta. 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 
Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 

12. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

Tutkimusaineisto arkistoidaan tunnisteettomasti. 
 
Aineisto arkistoidaan Suomen Lääkäriliiton päätearkistoon arkistointiohjeita noudattaen. 
Yhteistyökumppaneilla käytössä olevat aineistot tuhotaan tutkimuksen päätyttyä 5/2026. 

 

13. 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: 09-393091 
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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 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: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
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Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
 


