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Näyttöön perustuvan hoitotyön toteutuminen sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluorganisaatioissa – kansallinen kysely 2021 
  
Rekisterinpitäjänä tutkimuksessa on Hoitotyön tutkimussäätiö sr (Hotus), joka vastaa tutkimuksen 
yhteydessä tapahtuvien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. 
 
Tutkimusrekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättömiä 
henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn lakiperusteena on tieteellinen tutkimustarkoitus. 
Tutkimuksessa henkilötietojanne käsittelevät ainoastaan tutkimusryhmään erikseen nimetyt 
henkilöt, joiden työtehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu. 
 
Tutkimuksessa ei kerätä suoria tunnistetietoja, joista tutkittava olisi suoraan tunnistettavissa. 
Kerättäviä henkilötietoja ovat sukupuoli, ikä, koulutus, ammattinimike, työkokemus ja organisaation 
tyyppi ja maakunta, jossa työskentelee. Nämä tiedot kerätään tutkittavan omalla ilmoituksella 
tutkimuksen kyselylomakkeella. Tutkimustietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) 
ulkopuolelle. 
 
Henkilötietojen säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä hyvä kliininen tutkimustapa. 
Henkilötietojenne säilytyksestä vastaa Hoitotyön tutkimussäätiö. Tietojen säilytysaika on 10 vuotta 
tutkimuksen päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot hävitetään. 
 
Jos keskeytätte tutkimuksen, peruutatte suostumuksen tai osallistumisenne tutkimukseen keskeytyy 
muusta syystä, teistä siihen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. Se 
on välttämätöntä tutkimustulosten luotettavuuden varmistamiseksi, sillä ilman suoria tunnistetietoja 
tietyn vastaajan vastauksia ei voida varmuudella tunnistaa vastausten joukosta.  
 
Teillä on oikeus saada informaatiota henkilötietojenne käsittelystä ja pyytää henkilötietojenne 
käsittelyn rajoittamista. Teillä on myös oikeus tarkastaa tietonne ja pyytää tietojenne oikaisemista tai 
täydentämistä. Teillä on myös oikeus vastustaa henkilötietojenne käsittelyä. Tieteellisen tutkimuksen 
yhteydessä näitä oikeuksia voidaan kuitenkin rajoittaa. Laki voi velvoittaa rekisterinpitäjän 
säilyttämään tutkimustietonne tietyn määräajan rekisteröidyn oikeuksista riippumatta. Laki sallii 
poikkeukset rekisteröidyn oikeuksista silloin, kun se on välttämätöntä tieteellisten tutkimustulosten 
ja tutkittavien turvallisuuden varmistamiseksi. 
 
Voitte milloin tahansa tiedustella, käsittelemmekö Teitä koskevia henkilötietoja sekä käsittelyn 
perusteesta. Voitte myös tiedustella mistä olemme saaneet tietojanne, ja mihin tietojanne on 
luovutettu. Teillä on oikeus saada tiedot maksutta ja kohtuullisessa ajassa (yhden kuukauden sisällä 
siitä, kun pyydätte tietoja). Jos tietopyyntönne on hyvin laaja tai jostain muusta perustellusta syystä 
tietojen kerääminen on erityisen aikaa vievää, voidaan määräaikaa pidentää enintään kahdella (2) 
kuukaudella. Määräajan jatkamisesta toimitetaan Teille ilmoitus perusteluineen. 
 
Tietosuoja-asioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä tutkimuksen vastuuhenkilöön. 
 
Arja Holopainen, tutkimusjohtaja 
s-posti: arja.holopainen@hotus.fi 
puh: 044 529 0058 
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Teillä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkanne sijainnin mukaiselle 
valvontaviranomaiselle, mikäli katsotte, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä 
tietosuo-ja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 566 6700, Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi 
  
 
 
 


