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Mielenterveystalo PRO -koulutusrekisteri 

REKISTERISELOSTE/REKISTERÖIDYN INFORMOINTI 8.10.2021 

1 REKISTERINPITÄJÄ 

Nimi: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Osoite: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,  
Stenbäckinkatu 9, 00290 Helsinki 
PL 100, 00029 HUS 

Muut yhteystiedot: 

Postiosoite:  
HUS Keskuskirjaamo 
PL 200, 00029 HUS 
Sähköposti:  
keskuskirjaamo@hus.fi 

09 4711  

09 471 75500 (Kirjaamon telefax) 

 

2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 

 Jan-Henry Stenberg, linjajohtaja, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja 

 

3 TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT 

Postiosoite:  
HUS Keskuskirjaamo 
PL 200, 00029 HUS 
Sähköposti:  
eutietosuoja@hus.fi  
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4 YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Psykiatria, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja 
ops@hus.fi  

 

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Mielenterveystalo PRO -koulutusrekisteriä käytetään koulutuksiin osallistuvien henkilöi-

den koulutustietojen hallintaan. Henkilötietoja käytetään koulutuksista tiedottamiseen ja 

viestintään (kutsut, koulutusmateriaalit, todistukset, palautekyselyt, tulevien koulutuksien 

tiedotus yms.) ja koulutuksien suorittaneiden koulutustietojen ylläpitoa/säilyttämistä var-

ten. Lisäksi Mielenterveystalo PRO -koulutusrekisteriin tallennetaan tietoja myös koulu-

tustoiminnan seurantaa, tilastointia ja kehittämistä sekä tieteellistä tutkimusta varten. 

Tietoja ylläpidetään sähköisesti. 

 

6 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTA 

Henkilötietojen käsittely perustuu koulutuksen osallistujan omaan suostumukseen henki-

lön ilmoittautuessa koulutukseen ja annettuaan henkilötietonsa koulutuksen järjestäjälle 

ja laissa säädettyyn velvoitteeseen. 

EU tietosuoja-asetus 2016/679 6 artikla c): käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisää-

teisen velvoitteen noudattamiseksi.  

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 5 §: Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huo-

lehdittava siitä, että terveydenhuollon henkilöstö, mukaan lukien sen yksityisen palvelun-

tuottajan palveluksessa oleva henkilöstö, jolta kunta tai kuntayhtymä hankkii palveluja, 

osallistuu riittävästi terveydenhuollon täydennyskoulutukseen. 
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Henkilö hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn ilmoittautumalla koulutukseen oman organi-

saationsa kautta tai täyttämällä ja lähettämällä ilmoittautumislomakkeen tai ilmoittautu-

malla muulla tavoin suoraan koulutuksen järjestäjälle. Rekisteriin lisätään myös henkilöt, 

jotka ovat käyneet hyväksytysti Terapiat etulinjaan -hankkeen järjestämän IPC tai Cool 

Kids koulutuksen, joka alkanut vuosina 2020-2022. 

 

7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteriin tallennetaan nimi, sähköposti, pohjakoulutus, työpaikka (yksikkö), työnantaja 

ja laskutukseen liittyvät tiedot sekä tieto koulutuksen suorittamisen vaiheista, koulutuk-

sen päättämisestä ja mahdollisesta akkreditoinnista. Järjestelmässä toteutetut kyselyt 

(muun muassa motivaatiokysely ja oppimistavoitteiden arviointi) ja tehtävät tallentuvat 

osaksi rekisteriä. 

 

Koulutusjärjestelmän käytöstä tallentuu automaattisesti seurantatietoa järjestelmän käy-

töstä (esimerkiksi koulutussisältöihin käytetty aika, järjestelmän avausten lukumäärä ja 

oppimistehtävien tulokset). Taustatietoja ja seurantatietoja kerätään, koska niiden on tut-

kimuksissa osoitettu olevan yhteydessä oppimistuloksiin, koulutettavien asioiden jalkau-

tumiseen ja ammattilaisen kehityksen tasoon.   

  

Cool Kids –koulutukseen osallistuvalta kerätään osallistujan ilmoittama osoitetieto koulu-

tusmateriaalin lähettämistä varten. Osoitetietoa säilytetään vain materiaalin toimittami-

seen kuluva aika, jonka jälkeen tieto poistetaan rekisteristä.      

 

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötiedot kysytään rekisteröidyiltä itseltään verkossa täytettävällä ilmoittautumislo-
makkeella tai sähköpostitse. Lisäksi henkilötiedot voidaan saada suoraan koulutukseen 
osallistuvan henkilön omalta organisaatiolta. Rekisteriin tallennettavia tietoja voidaan 
saada myös koulutusjärjestelmän käytön ja kyselyjen kautta.  
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9 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJARYHMÄT 

• koulutukseen osallistuvan henkilön työnantaja: tiedot työntekijän koulutuksen 
edistymisestä tai päättämisestä 

• tutkimukseen tutkimusluvan perusteella 

 

10 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Tietoja voidaan luovuttaa koulutukseen osallistuvan työntekijän työnantajalle (tiedot kou-
lutuksen osallistuneiden työntekijöiden koulutuksen edistymisestä tai päättämisestä) ja 
erillisellä luvalla tutkimukseen. 

 

11 TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Rekisteritietoja säilytetään niin pitkään kuin koulutustietojen säilyttäminen on tarpeen. 
Jollei koulutustietojen säilyttämiselle ole muuta perustetta, säilytetään tietoja enintään 
kymmenen vuotta koulutuksen päättymisestä. 

 

12 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE 

Ei siirretä. 

 

13 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Käyttöoikeuksia myönnetään asiakasorganisaation ja HUSin välisiin sopimuksiin pohja-
ten. Admin-oikeudet voidaan myöntää henkilölle, joka on palkkasuhteessa HUSiin ja 
jonka työtehtäviin kuuluvat tähän koulutusjärjestelmään liittyvät asiat. 

Kehitys- ja tutkimustyöhön tietoja luovutetaan rekisteristä aina anonyymisti. Tietojen vä-
littämisessä käytetään salattua sähköpostia. 

 
Tietoja ylläpidetään sähköisesti. 
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14 REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

• Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin (15 artikla) 
rekisteröity voi tehdä kirjallisen tietopyynnön omista tiedoistaan 

• Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla) 
rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 

• Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)  
rekisteröity voi vaatia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta turhan tai väärän tie-
don poistamista 

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)  
rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapaus-
kohtaisesti 

• Oikeus vastustaa käsittelyä (21 artikla)  
rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapaus-
kohtaisesti 

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla) 
rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapaus-
kohtaisesti 

 

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat hakemukset tai vaatimukset toimitetaan HUS Kes-
kuskirjaamoon 
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HUS Keskuskirjaamo 

keskuskirjaaamo@hus.fi 

PL 200, 00029 HUS 

Marjaniementie 74, Iiris-keskus, Helsinki  

09 4711 (vaihde) 

faksi 09 471 75500 
 

 

15 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väi-
tetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötieto-
jen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

Valvontaviranomaisen tiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
https://tietosuoja.fi/etusivu 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki  
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Kirjaamo: 029 566 6768 

 

https://tietosuoja.fi/etusivu
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