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Terapiat etulinjaan -hankkeen interventioiden seurantarekisteri   

REKISTERISELOSTE/REKISTERÖIDYN INFORMOINTI 3.12.2021 

1 REKISTERINPITÄJÄ 

Nimi: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Osoite: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,  
Stenbäckinkatu 9, Helsinki 
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 VASTUUHENKILÖ 

Toimialajohtaja Jesper Ekelund   

 

3 TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT 

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

Terapiat etulinjaan -hanke: terapiatetulinjaan@hus.fi  

 

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Terapiat etulinjaan -hankkeen interventioiden seurantarekisterin tarkoitus on tukea yli-

opistosairaanhoitopiirejä lakisääteisessä tehtävässään psykososiaalisten menetelmien ar-

vioinnin ja osaamisen ylläpitämiseksi alueillaan (Valtioneuvoston asetus erikoissairaan-

hoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 582/2017 4 §, kohta 6). Lisäksi re-

kisteri mahdollistaa psykososiaalisten hoitojen laadun ja saatavuuden seurannan ja siten 

toiminnan kehittämisen paremmin asiakkaita ja alueita palvelevaksi. 

 

6 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTA 

Tietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudatta-

miseksi ja yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. (EU-tietosuoja-asetus 

2016/679, 6 artikla, 1 c) ja e) sekä Terveydenhuoltolaki 1326/2010 43 §). Lisäksi tietojen 

käsittely on tarpeen psykososiaalisten menetelmien arvioinnin ja osaamisen ylläpidon 

vuoksi (Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien kes-

kittämisestä 582/2017 4 §, kohta 6).  

 

7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Interventioita antavat työntekijät täyttävät rekisteriin tietoja omasta toiminnastaan alue-

kohtaisesti. Intervention kohteesta kerätään taustatietoja ja lomaketietoja, joilla mita-

taan interventioiden vaikuttavuutta.  Työntekijästä kerätään työntekijän nimi, työyk-

sikkö, ammattinimike ja menetelmäohjaajan nimi. Asiakkaasta ei kerätä suoria tunniste-

tietoja, mutta asiakasta koskien kerätään ikä, sukupuoli, äidinkieli ja intervention ensisi-

jainen kohdentuminen (intervention kohdeoire). Intervention sisällöstä kerätään toteutus-

tapa, ajankohta ja aikapisteet, mahdollinen keskeytyminen ja sen syy sekä asiakkaan koke-

man intervention vaikuttavuus yleisten ja sairausspesifien oiremittarien avulla ja 
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asiakkaan kokemus interventiosta. Taustatietoina kerätään asiakkaan edeltävän hoidon ja 

suositeltavan jatkohoidon tyyppi.   

 

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Tiedot kerätään Terapiat etulinjaan -hankkeen eri koulutuksissa tai menetelmä-/ mento-

riohjauksessa olleilta työntekijöiltä. 

 

9 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJARYHMÄT 

 
Rekisteristä ei luovuteta säännöllisesti henkilötietoja. Valtioneuvoston asetuksen mukai-

nen 582/2017 psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointi ja niiden 

osaamisen ylläpito on määrätty yliopistollisen sairaanhoitopiirin tehtäväksi. Rekisteriin 

tallennettavia henkilötietoja käytetään em. tehtävän toteuttamiseksi rekisterinpitäjän si-

säisessä toiminnassa.  

 
Tietojen luovutus voi tulla kyseeseen seuraavissa tilanteissa:  

 • tutkimukseen tutkimuslupapäätöksen perusteella  

 • valvontaviranomaisille, joilla on laissa säädetty oikeus tietojen saantiin  

 

10 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

  
Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta henkilötietoja. Koulutuksiin osallistuvilla hen-
kilöillä ja heidän menetelmäohjaajillaan on kuitenkin mahdollisuus nähdä itse täyttämänsä 
tiedot sekä alueen muiden koulutuksessa olevien henkilöiden täyttämät tiedot.    

Terapiat etulinjaan -hanke voi osana alueiden välistä vertaiskehittämistä (benchmarkingia) 
tarjota kultakin alueelta kerättyä, hankkeen koostamaa tilastotietoa muille Terapiat etulin-
jaan -hankkeessa mukana oleville yhteistyö- ja hyvinvointialueille.  Asiakkaiden tai työnte-
kijöiden henkilötietoja tai alueelta kerättyä raakadataa ei luovuteta. Alueen tietoja ei ilmoi-
teta yksikkö- tai kuntakohtaisesti vaan kokonaisuutena.  
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Alueiden välillä luovutettava tilastotieto voi olla esimerkiksi:  

• Tuotettujen interventioiden määrä interventiokohtaisesti  

• Keskimääräinen hoitoon pääsyaika ja sen vaihteluväli eri interventioissa  

• Remission ja kliinisesti merkittävän muutoksen saavuttaneiden osuus interven-
tiokohtaisesti  

• Jatkohoitoa tarvinneiden osuus interventiokohtaisesti  

• Asiakaskokemustietoa interventiokohtaisesti  

 

 

11 TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin tietojen säilyttäminen on tarpeen hankkeen toimin-

nan kannalta. Jollei tietojen säilyttämiselle ole muuta perustetta, säilytetään tietoja enin-

tään Terapiat etulinjaan hankeajan. 

 

12 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE 

Ei siirretä.  

 

13 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Käyttöoikeuksia myönnetään Terapiat etulinjaan -hankkeen koulutuksiin osallistuville 

alueiden työntekijöille, koulutusten menetelmäohjaajille sekä mentoreille ja alueyhdys-

henkilöille ja terapiakoordinaattoreille. Edellä mainituilla henkilöillä on pääsy vain oman 

alueensa tietoihin.  Admin-oikeudet voidaan myöntää henkilölle, joka on palkkasuh-

teessa HUSiin ja jonka työtehtäviin kuuluvat tietojen analysointiin liittyvät tehtävät. Tie-

toja 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 Keskuskirjaamo  
keskuskirjaaamo@hus.fi  
PL 200, 00029 HUS  
Marjaniementie 74, Iiris-keskus, Helsinki   
09 4711 (vaihde)  
faksi 09 471 75500  
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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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