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1. REKISTERIN NIMI PPSHP:n rekisteri omalääkäriselvityksen 2022 kyselytiedoista 

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi 

PPSHP 

Käyntiosoite 

Kajaanintie 50 

Postiosoite 

90029 OYS 

Puhelinvaihde 

08 3152011 

3. VASTUUHENKILÖ Ylilääkäri Marianne Riekki marianne.riekki@ppshp.fi  

4. YHTEYSHENKILÖ Ylilääkäri Marianne Riekki marianne.riekki@ppshp.fi 

5. TIETOSUOJAVASTAAVA PPSHP:n tietosuojavastaavat, tietosuoja@ppshp.fi 
08-315 2011 (vaihde) 

6. KÄSITTELYN TARKOITUKSET 
JA KÄSITTELYN 
OIKEUSPERUSTE 

Rekisteriä käytetään Sosiaali- ja terveysministeriön 
hankimassa ja PPSHP:n tuottamassa 
omalääkäriselvityksessä tehtävän kyselytiedon keräämiseen 
ja käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön 
omaan suostumukseen. Henkilö hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn ja antaa luvan antamiensa tietojen käyttöön 
kyselylomakkeella annetun suostumuksen perusteella.  
 
Henkilötietoja käytetään kyselyn vastaajien mahdollisten 
erilaisten vastausprofiilien tunnistamiseen osana 
selvitystyötä. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää yhteyden 
ottamiseksi henkilöön puhelimitse tai sähköpostilla, tai 
lisäkysymysten esittämiseksi henkilölle. Henkilötietoja 
voidaan käyttää myös selvityshankkeen etenemisestä 
tiedottamiseen henkilölle itselleen. 

 

7. TIETOSISÄLTÖ Henkilön itsensä kyselyn aikana antamat henkilötiedot, kuten 
nimi, yhteystiedot, työpaikka, koulutustaso, erikoistuminen 
lääketieteen alalle, työntekosektori, työkokemustaso, asema 
työpaikalla (esimiehenä toimiminen), sähköposti, 
puhelinnumero. 

 

8. TIETOLÄHTEET Webropol-kyselylomakkeet tai muut internet-välitteisesti 
toteutetut kyselyt. Muita tietolähteitä ei ole. 

9. TIETOJEN KÄSITTELY JA 
SUOJAAMINEN 

Kyselyyn vastaajien tiedot ovat webropol-sovelluksessa. 
Sovellukseen on pääsy vain niillä selvityksen tekemiseen 
osallistuvilla henkilöillä, joiden on välttämätöntä käsitellä 
henkilötietoja. Tietoja käsitellään PPSHP:n ja Oulun 
yliopiston työasemilla, joissa käytetään sanasalasuojausta ja 
yksilöityjä käyttäjiä. Tietoja voidaan tallentaa myös näiden 
organisaatioiden hankkimiin suojattuihin ja suljettuihin 
pilvipalveluihin, joissa käytetään monivaiheista 
tunnistautumista.  
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10. TIETOJEN 

VASTAANOTTAJAT TAI 
VASTAANOTTAJARYHMÄT 

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain nojalla, jos 
viranomaisella on erikseen lakiin perustuva oikeus 
tiedon saamiseen. 
 
Tietoja voidaan luovuttaa muille selvityksen tekemiseen 
osallistuville erikseen nimetyille henkilöille selvityksen 
tekemistä varten. 

11. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 
JA SÄILYTYSAIKA 

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun selvityksen tekemisen 
kannalta on tarpeellista. 

12. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI 
ETA:N ULKOPUOLELLE 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on saada pääsy 
tietoihinsa. Tarkastuspyyntö on hyvä tehdä kirjallisesti 
PPSHP:n internet-sivuilta tulostettavalla henkilörekisteritietojen 
tarkastuspyyntö –lomakkeella. Tarkastuspyynnön voi tehdä 
myös vapaamuotoisesti ja siihen tulee liittää nimi- ja 
yhteystietojen lisäksi tarvittavia lisätietoja tarkastuksen 
toteuttamista varten sekä allekirjoitus. Tarkastuspyynnöt 
lähetetään osoitteeseen PPSHP/Arkisto, PL 50, 90029 OYS. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen, oikeus 
käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen sekä oikeus olla 
joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman 
lainmukaista perustetta. Pyynnöt on tehtävä kirjallisesti yllä 
mainittuun osoitteeseen. 

 

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy oikeuksien toteuttamisesta, 
rekisteröity saa asiasta kirjallisen päätöksen. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 
(Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki), jos 
hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n 
tietosuoja-asetusta. 

14. SELOSTEEN LAATIMISAIKA 27.5.2022 
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