
TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §

1d
Tutkimuksen
suorittajat

3
Tutkimus-
rekisteri

Laatimispäivä
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Tutkimus-
rekisterin-
pitäjä

1b
Yhteistyö-
hankkeena
tehtävän tut-
kimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

Kaikki henkilöt , joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja

seurantatutkimus

2
Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

kertatutkimus

Muut yhteyst iedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

4
Henkilötieto-
jen käsittelyn
tarkoitus

Rekisterin nimi

Muut yhteyst iedot (esim. puhelinnumero virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi

Osoite

Nimi

1c
Tutkimuk-
sen vastuul-
linen johtaja
tai siitä vas-
taava ryhmä

T

ohje
Tämä ohje  voidaan sulkea klikkaamalla yläkulman ruutua. Ohje voidaan avata  uudelleen klikkaamalla ohjeikonia.Siirry seuraavaan täyttökenttään mieluiten sarkainnäppäimellä (kenttien välillä voi liikkua myös siirtämällä kursoria hiirellä), edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä. Rastin valintaruutuun saat painamalla Enter-näppäintä tai hiiren 1-painiketta. Rastin voi poistaa painamalla ruudun kohdalla hiiren painiketta. Monirivisessä kentässä rivinvaihto tehdään Enter-näppäimellä. Täyttökenttään kirjoitettu teksti/ merkitty rasti  (=kentän muutos) voidaan ennen seuraavaan täyttökenttään siirtymistä hyväksyä painamalla näppäimistön oikeassa laidassa numeronäppäinten vieressä olevaa Enter-näppäintä. Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla. Käytä lomakkeen omaa painiketta, kun lomake on valmis ja haluat tulostaa sen. Lomake voidaan tyhjentää "Tyhjennä lomake"  -painikkeen avulla.

Rekisterinpitäjällä eli tutkimuksen toteuttajalla tarkoitetaan organisaatiota,yksittäistä tutkijaa tai tutkijaryhmää, jonka käyttöä varten rekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä tutkimusrekisterin käytöstä. Rekisterinpitäjänä ei oleesimerkiksi tutkija, joka työ- tai palvelussuhteessaan tekee tutkimuslaitoksen tai sairaalan tutkimusta, vaan rekisterinpitäjä on tutkimuslaitos tai sairaala. Itsenäisesti toimiva, omaa yksityistä tutkimustaan suorittava tutkija on sen sijaan rekisterinpitäjä.Jos rekisterinpitäjällä ei ole toimipaikkaa Euroopan unionin alueella, mutta sekäyttää Suomessa sijaitsevia laitteita muuhunkin henkilötietojen käsittelyyn kuin vain siirtoon tämän alueen kautta, on rekisterinpitäjän nimettävä Suomessaoleva edustaja. Tämä edustaja yhteystietoineen merkitään rekisterinpitäjännimen ohella kohtaan 1a.

Jos tutkimus toteutetaan esimerkiksi useamman tutkimuslaitoksen tai sairaalan yhteisenä tutkimushankkeena, määritellään eri osapuolien henkilötietolaista johtuvat vastuut ja velvoitteet. Esimerkiksi mikä taho vastaa henkilötietojen hävittämisestä.

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämähenkilö, joka vastaa tutkimuksen toteuttamisesta. Vastuullisenjohtajan sijasta tutkimukselle voidaan nimetä siitä vastaava ryhmä.

Tutkimuksen suorittajia ovat kaikki tutkijat ja muut henkilöt, joilla onoikeus käsitellä rekisterissä olevia henkilötietoja.

Yhteyshenkilölle voidaan esittää erilaisia henkilötietojen käsittelyäkoskevia tiedusteluja.

Rekisterille annetaan nimi, joka ilmaisee rekisterin käyttötarkoituksen ja erottaa sen rekisterinpitäjän muista rekistereistä. Samaan henkilörekisteriinluetaan kuuluviksi teknisesti erikseen pidetyt osarekisterit, jos niitä käytetäänsaman tutkimuksen tekemiseksi (looginen rekisteri). Osarekisterit voivat ollasekä atk:n avulla että manuaalisesti ylläpidettäviä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus kertoo, minkä tutkimuksen tekemiseksihenkilörekisteri on perustettu. Tutkimuksen kohde ja kesto yksilöidään.Hyvin yleinen määrittely, esimerkiksi "syöpätutkimus", ei täytä yksilöinti-vaatimusta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on määriteltävä ennenrekisterin perustamista.
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10
Tutkimusai-
neiston hä-
vittäminen
tai arkistoin-
ti

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Manuaalinen aineisto:

kulun valvonta

8
Tietojen siir-
to EU :n tai
ETA:n ulko-
puolelle

Tiedot ovat salassapidettäviä
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska 

6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet
 
 
 
7
Tietojen sään-
nönmukaiset
luovutukset

käytön rekisteröintikäyttäjätunnus salasana

tunnistetiedoin

muu, mikä:

Peruste tunnistet ietojen säilyttämiselleTunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

Tutkimusrekisteri hävitetään
Tutkimusrekisteri arkistoidaan ilman tunnistetietoja

Mihin:

5
Rekisterin
tietosisältö

Tutkimusrekisterin tietosisältö on määriteltävä ennen rekisterin perustamista.Selosteeseen merkitään ne tiedot tai tietotyypit, joita rekisteröidystä voidaantallettaa. Henkilön yksilöintitiedot eritellään (esimerkiksi nimi, syntymäaikaja yhteystiedot). Samoin kaikki tutkimustiedot eritellään. Tiedot voidaanryhmitellä väliotsikoiden avulla. Tarvittaessa voidaan käyttää erillistä liitettä.

Kuvaus siitä, mistä ja millä perusteilla rekisteriin talletettavat tiedot saadaan.Tietojen saanti voi perustua rekisteröidyn suostumukseen tai erityislainsäännökseen, joka mainitaan tässä kohdassa.

Luovutetaanko henkilötietoja säännönmukaisesti? Jos tietoja luovutetaan, kenelle niitä luovutetaan. Kerro myös, mitä tietoja luovutetaan ja mihin luovuttaminen perustuu. Luovutuksen perusteena voi olla rekisteröidyn suostumus tai lain säännös.  Henkilötietojen käsittelyn ulkoistamistilanteisiin liittyvä tietojen antaminen toimeksisaaneelle ei ole henkilötietojen luovuttamista. Ilmoita ulkoistamisesta selosteen kohdassa 4. 

Siirretäänkö henkilötietoja Euroopan unionin ja Euroopan talous-alueen ulkopuolelle? Jos, niin mihin ja millä perusteella.

Manuaalisen aineiston suojausta voidaan kuvata esim. maininnalla säilytyksestä lukitussa tilassa. ATK:lla käsiteltävien tietojen osalta ilmoitetaan, miten tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta sekä miten niiden käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä. Kerro suojauksen yleisistä periaatteista. Älä ilmoita tietoturvaa vaarantavia yksityiskohtia. Kohtaan on myös hyvä merkitä, onko rekisteriin talletetut henkilötiedot säädetty salassa pidettäviksi.

Tutkimusrekisteri joko hävitetään tai arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä.Jos tutkimusrekisteri arkistoidaan, kohtaan merkitään, mihin se arkistoi-daan ja arkistoidaanko se tunnistetiedoin vain tunnisteettomassamuodossa.
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