TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
artiklat 12, 13 ja 14
MEDigi hankkeen tietovaranto
Laatimispäivä 15.1.2021,
päivitys 18.2. ja 3.6.2022

Tämä seloste koskee kaikkia henkilöitä, joiden tietoja kerätään MEDigi - Lääketieteen alojen
opetuksen digitoiminen ja harmonisointi (dnro OKM/270/523/2017) hankkeessa perustettuun
kansallisen hammaslääketieteen ja lääketieteen oppimateriaalin tietovarantoon.

1. Yhteisrekisterinpitäjät
Helsingin Yliopisto
Y-tunnus 0313471-7
Lääketieteellinen tiedekunta PL
4 / Yliopistonkatu 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Itä-Suomen yliopisto
Y-tunnus 2285733-9
Terveystieteiden tiedekunta
Lääketieteen laitos
PL 1627
70211 KUOPIO
Oulun Yliopisto
Y-tunnus 0245895-5
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO
Pentti Kaiteran katu 1
90570 OULU
Tampereen korkeakoulusäätiö, c/o Tampereen yliopisto
Y-tunnus 2844561-8
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Kalevantie 4
33014 Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Y-tunnus 0245896-3

Lääketieteellinen tiedekunta
Yliopistonmäki
20014 TURUN YLIOPISTO
Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto
ovat yhteisrekisterinpitäjiä sellaisen oppimateriaalin osalta, joka tuotetaan lääketieteen ja
hammaslääketieteen opetusta varten.

2. Rekisterinpitäjien edustaja
Osmo Tervonen, dekaani, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

3. Rekisterinpitäjien yhteyshenkilöt
Helsingin yliopisto: Jussi Merenmies, jussi.merenmies@helsinki.fi
Itä-Suomen yliopisto: Ritva Jauhiainen, ritva.h.jauhiainen@uef.fi
Oulun yliopisto: Osmo Tervonen, osmo.tervonen@oulu.fi
Tampereen yliopisto: Matti Nissilä, matti.nissila@tuni.fi
Turun yliopisto: Eriika Savontaus, erisan@utu.fi

4. Tietosuojavastaavien yhteystiedot
Helsingin yliopisto, tietosuoja@helsinki.fi
Itä-Suomen yliopisto, tietosuoja@uef.fi
Oulun yliopisto, dpo@oulu.fi
Tampereen yliopisto dpo@tuni.fi
Turun yliopisto dpo@utu.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojenkäsittelyn tarkoitus on lääketieteen ja hammaslääketieteen oppimateriaalin tuottaminen
Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto-opetukseen. Oppimateriaalilla
tarkoitetaan tässä opetukseen laadittavaa ääni-, kuva- ja videomateriaalia, jota syntyy yliopistossa.
Tiedot kerätään yliopistoissa virallisen potilassuhteen ulkopuolella rekisteröidyn suostumukseen
perustuen. Yliopiston sisällä syntyvään oppimateriaaliin ei sisälly hoitosuhdetta (potilas/lääkäri tai
hammaslääkäri). Henkilöitä kutsutaan kuvaan tai videoon virallisen potilassuhteen ulkopuolelta.
Henkilöltä on pyydetty kirjallinen suostumus tietojen käsittelylle. Oppimateriaali mahdollistaa
laadukkaan ja tasavertaisen opetuksen toteutumisen kaikissa tiedekunnissa.
Lääketieteen ja hammaslääketieteen oppimateriaali sisältää kuva-, ääni- ja videomateriaalia, jonka
perusteella luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa. Kuvamateriaalia ovat kuvat sekä kuvantamisen
kuvat (esim. röntgen). Äänimateriaalia ovat puhe ja erilaiset äänet (esim. sydänäänet,

hengitysäänet). Videomateriaalia ovat toimenpide- ja/tai opetusvideot. Kuva-, ääni- ja
videomateriaali pitää sisällään kuvan ja äänen ohella erilaisia tunnistetietoja, kuten nimen, iän ja
ammattia koskevia tietoja. Lisäksi kuva-, ääni- ja videomateriaali saattaa sisältää terveystietoja eli
luonnollisen henkilön fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyviä henkilötietoja, jota ilmaisevat
hänen terveydentilansa.

Tiedon siirtyminen rekisteröidyn suostumuksella kansalliseksi lääketieteen oppimateriaaliksi:
rekisteröidyn
kirjallinen
suostumus

opetukseen
kerättävä tieto
esim.
sydänäänet

oppimateriaalin
koostaminen esim.
rytmihäiriön
diagnosoiminen

kansallinen
opetusaineisto

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 (1) artiklan e alakohdan ja tietosuojalain
4 §:n 2 alakohdan mukaiseen yleiseen etuun. Terveystietojen käsittely perustuu lisäksi tietosuojaasetuksen 9 (2) artiklan a alakohdan mukaiseen rekisteröidyn suostumukseen ja g alakohdan
mukaiseen yleiseen etuun, sekä yliopistolain 2.1 §:ään. Rekisteröidyt osallistuvat oppimateriaalin
tuottamiseen suostumuksellaan ja rekisteröidyiltä pyydetään suostumus tietojen käsittelylle edellä
kuvattuun tarkoitukseen. Tietojen käsittely opetusaineiston luomiseksi ja sen käyttämiseksi
opetuksessa on tarpeen yliopistojen yleistä etua koskevan tehtävän, ylimmän opetuksen antamisen,
toteuttamiseksi. Tästä tehtävästä säädetään yliopistolaissa.

7. Henkilötietojen säilytysajat
Oppimateriaalien sisältämiä henkilötietoja säilytetään muodossa, josta rekisteröity on
tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista
varten. Oppimateriaalin sisältö tarkistetaan säännöllisesti vastaamaan ajantasaista näyttöön
perustuvaa lääketieteellistä ja hammaslääketieteellistä tietoa. Henkilötietojen säilyttämisen
tarvetta käsittelytarkoituksen kannalta arvioidaan kerran vuodessa.

8. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä suostumuksen perusteella.

9. Henkilötietojen siirrot
Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjinä toimivien yliopistojen opettajat, jotka tuottavat
oppimateriaalia ja käyttävät sitä opetukseen. Oppimateriaalin kohderyhmänä ovat yliopistojen
opiskelijat, mutta opiskelijoilla ei ole pääsyä tietovarannon tekniselle alustalle ja he eivät voi tehdä
esimerkiksi oppimateriaalin selailua. Tämä oikeus on ainoastaan lääketieteen ja
hammaslääketieteen opetushenkilökunnalla erikseen myönnetyllä käyttäjäoikeudella ja salasanalla.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi
Automaattisia päätöksiä, mukaan lukien profilointia, ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi xxxx yliopiston käsittelytoimiin liittyen, voit olla yhteydessä
xxxx yliopiston tietosuojavastaavaan tai vastuuyksikön yhteyshenkilöön. Mikäli haluat käyttää
rekisteröidyn oikeuksiasi, lähetä tästä pyyntö xxxx yliopiston kirjaamoon: kirjaamo(at)xxxxxx.fi,
josta saat tarvittaessa myös lisäohjeita.

Oikeus peruuttaa suostumus
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Jos henkilötietoa on käytetty oppimateriaaliin,
tiedon käsittelyä suostumuksen peruuttamisen jälkeen arvioidaan sen mukaan, onko tiedon
käsittely edelleen tarpeen ja asianmukaista rekisterinpitäjän yleisen edun mukaisen tehtävän
suorittamiseksi.
Oikeus saada informaatiota tietojen käsittelystä
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, miten tietojasi käsitellään.
Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään.
Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden
oikaisua tai täydennystä.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu yleiseen etuun. Tällöin
yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa
huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai
jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Yliopisto voi jatkaa
henkilötietojesi käsittelyä myös silloin, kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi.
Oikeus tietojen poistamiseen
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 (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa
perusteltua syytä
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
e) henkilötiedot on poistettava lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos:
a) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lainsäädäntöön perustuvan yleisen edun
mukaisen tehtävän suorittamista varten
b) oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä tarkoittaa, että me
säilytämme tietojasi mutta emme käsittele niitä muin tavoin.
Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:
a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa
yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden
käytön rajoittamista
c) yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja
koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
yliopiston estämättä, jos:

a) käsittelyn oikeusperuste on suostumus, ja
b) käsittely suoritetaan automaattisesti.
Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot
siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.
Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että sinua
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6.krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

