
Käyttäjähakemiston informointi 
3.5.2018 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
2016/679 (EU tietosuoja-asetus) 

  

1 Rekisterinpitäjä Nimi: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 
Osoite: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Stenbäckinkatu 9 
PL 100, 00029 HUS 
 
Yhteystiedot 

Puhelinvaihde 09 4711 
Kirjaamon telefax 09 471 75500,  
kirjaamon sähköposti keskuskirjaamo@hus.fi 
postiosoite: 
HUS keskuskirjaamo 
PL 200, 00029 HUS 
 

2 Rekisterin 
vastuuhenkilöt 

rekisterin vastuuhenkilö: HUS:n tietohallinnon johtaja 
 

3 Tietosuojavastaava Petri Hämäläinen 
kehittämispäällikkö 
postiosoite: PL 440 00029 HUS 
sähköposti: petri.hamalainen@hus.fi 
 

4 Yhteystiedot 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Kts. kirjaamojen ja arkistojen yhteystiedot 
 

5 Rekisterin nimi KÄYTTÄJÄHAKEMISTO (ACTIVE DIRECTORY JA ACTIVE ROLES 
SERVER) 
 

6 Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

- tietokoneiden ja tietojärjestelmien pääsynhallinnan 
toteuttaminen; käyttäjätunnuksien ja niihin liitettyjen 
käyttöoikeuksien hallinta 

- HUS:n sähköpostin käyttäjähakemisto 
 

7 Henkilötietojen 
käsittelyn perusta 

Edellä kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu mm. seuraaviin 
säädöksiin: 

 EU tietosuoja-asetus 2016/679 
 

8 Rekisterin 
tietosisältö 

Käyttäjätunnuksen 
- käyttäjän nimi 
- käyttäjän esimies ja organisaatioyksikkö 
- käyttäjän puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
- käyttöoikeusryhmät, joihin tunnus kuuluu 
- tunnuksen voimassaoloaika, luontiaika 
- tunnukseen sidottu lisenssi 
- käyttäjän kotihakemisto 
- Valviran rekisteröintinumero 
- käsin luotujen tunnusten osalta tunnuksen hakemuslomakkeen 

numero ja käyttäjän henkilötunnus (vain Active Roles Server) 
 

9 Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan  
- HUS:n henkilöstötietojärjestelmästä 
- HUS:n identiteetinhallintajärjestelmästä 
- käyttäjätunnusten hakulomakkeista 

mailto:keskuskirjaamo@hus.fi
mailto:petri.hamalainen@hus.fi
http://www.hus.fi/hus-tietoa/yhteystiedot/Sivut/Kirjaamot-ja-arkistot.aspx


 

10 Henkilötietojen 
vastaanottajaryhmät 

Kaikki HUS:n tietojärjestelmien käyttäjät näkevät perustiedot 
sähköpostin käyttäjähakemiston kautta. 

 

HUS:n tietoteknisen ympäristön käyttäjät ja ylläpitäjät: muut tiedot 
paitsi käyttäjän henkilötunnukset. 

 

HUS:n käyttäjätunnushallintaa tekevät ylläpitäjät (n. 10 henkilöä): koko 
rekisterin tietosisältö. 

 

11 Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Ei luovuteta. 

 
 

12 Tietojen 
säilytysaika 

Tiedot säilyvät automaattisesti provisioitujen tunnusten osalta 3kk 
työsuhteen päättymisestä ja käsin luotujen tunnusten osalta 7 vrk 
tunnuksen voimassaolon jälkeen. Lisäksi tiedot ovat palautettavissa 
varmistuksista 3kk tämän jälkeen. 
 

13 Rekisteröidyn 
oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

 Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin 

 Oikeus tietojen oikaisemiseen 
o rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 Oikeus tietojen poistamiseen 
o rekisteröity voi vaatia rekisterin käyttötarkoituksen 

kannalta turhan tai väärän tiedon poistamista 
 

14 Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 

HUS:n käyttämiin pilvipalveluihin kirjautumisen mahdollistamiseksi 
tietoja voidaan synkronoida EU:n mallisopimuslausekkeisiin 
perustuvan sopimuksen pohjalta.  Henkilötunnusta ei synkronoida 
ulkoisiin palveluihin. 
 

15 Rekisterin 
suojauksen periaatteet 

Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttöoikeuksien puitteissa. 
 
Tietoja sisältävät laitteet sijaitsevat lukituissa ja kulunvalvotuissa 
tiloissa. 
 

16 Oikeus tehdä 
valitus 
valvontaviranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen 
vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty 
rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja- asetusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja. 
 
Valvontaviranomaisen tiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700  
Faksi: 029 56 66735  
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
 

 


