Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Turun Yliopisto / Psykonet yliopistoverkosto (www.psykonet.fi)
20140 Turun yliopisto
Yhteistyö perustuu valtakunnalliseen sopimukseen erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä,
jonka jokaisen yliopiston rehtorit tai dekaanit ovat allekirjoittaneet. Vastuu hakuprosessista
on sen koulutusalan edustajalla, jolla erikoistumiskoulutus järjestetään.
Psykonet-verkoston yhteistyökumppanit (yliopisto ja erikoisala, jota tämä rekisteri
koskettaa): Tampereen yliopisto, Työ- ja organisaatiopsykologia; Helsingin yliopisto, Kliininen
mielenterveyspsykologia sekä Neuropsykologia; Itä-Suomen yliopisto, Terveyspsykologia ja
Turun yliopisto, Lasten ja nuorten erikoistumisala

2. Rekisterin nimi
Erikoispsykologikoulutus hakijatiedot

3. Rekisterinpitäjän edustaja
Tanja Sarlin, koordinaattori, Psykonet, Turun Yliopiosto, p. 0407679358

4. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt
Tanja Sarlin, koordinaattori, Turun Yliopisto, p. 0407679358

5. Tietosuoja-asioista vastaavan yhteystiedot
Tähän nimetään ihminen ja yhteystiedot jokaisesta vastuuyliopistosta:
Turun yliopisto, Lasten ja nuorten erikoispsykologia
dpo@utu.fi
Tanja Sarlin, etunimi.sukunimi@utu.fi
Helsingin yliopisto, Neuropsykologia ja Kliininen mielenterveyspsykologia
Helena Laurila, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Itä-Suomen yliopisto , Terveyspsykologia
Henni Nevalainen, etunimi.sukunimi.fi@uef.fi
Tampereen yliopisto, Työ- ja organisaatiopsykologia:
Sari Raudasoja, etunimi.sukunimi@tuni.fi,
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6. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään erikoistumiskoulutuksen hakuprosessissa. Tietoja tarvitaan
identifioidakseen hakija ja hänen tietonsa liittyen hakuvaatimusten toteutumiseksi ja
arvioimiseksi.

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 tai 9 artiklaan (vähintään yksi peruste).
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohdat a – f:
☒
rekisteröidyn suostumus
☐
sopimuksen täytäntöön pano (jossa rekisteröity on osapuolena)
sopimus:
☐
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
säädökset:
☐
rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeä etu
☐
yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
☒ henkilön asemaa, tehtäviä tai niiden hoitoa kuvaavat tiedot
☐ yleisen edun mukainen viranomaistehtävä
☐ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
☐ tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
☐
rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
mikä oikeutettu etu on kyseessä:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 9 (erityiset henkilötietoryhmät), alakohdat a – j:
☒
rekisteröidyn suostumus
☐
rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden noudattaminen työoikeuden,
sosiaaliturvan tai sosiaaliturvan alalla
☐
rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeän edun suojaaminen
☐
poliittisen, filosofisen, uskonnollisen tai ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön tai
yhteisön laillinen toiminta
☐
rekisteröity on saattanut tiedot julkisiksi
☐
oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen
☐
tärkeä yleinen etu
☐
työterveydenhuoltoa koskevat tarkoitukset
☐
kansanterveyteen liittyvä yleinen etu
☐
yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, tieteellinen tai historiallinen tutkimus,
tilastointi

8. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat
Kyselyssä on viisi alakohtaista ryhmää. Kullakin haettavalla erityisalalla on sitä toteuttava
sopimusyliopisto, joka on vastuussa tietojen käsittelystä ja niiden säilyttämisestä
hakuprosessin tarpeisiin sekä määräajan mukaisesti sen jälkeen.
Hakulomakkeet tallennetaan Psykonetin yhteiseen sähköiseen järjestelmään, jossa
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käyttöoikeudet määritellään erillisesti hakuprosessissa niitä tarvitseville käsittelijöille
koulutusvastuuyliopistoissa.
Psykonetin verkkolevyltä ja yliopistojen tiedoista nämä poistetaan ---- esim. koulutuksen
päättymisestä 1 vuosi eli 2023 vuoden loppuun.

9. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät
Webropol ja Haka-kirjautumisella toimiva salasanasuojattuttu intranet. Tarvittaessa
tiedostoja lähetetään salasanasuojatulla sähköpostilla niitä käsitteleville henkilöille
(yliopistojen vastuuopettajat, erikoisalasihteerit sekä muut vastaavAt hallinnon ihmiset )

10.Mistä käsittelyssä tarvittavat tiedot saadaan? Onko rekisteröidyllä
velvollisuus toimittaa tarvittavat henkilötiedot?
Tiedot saadaan kyselylomakkeella erikseen kerättynä, ilmoittajan suostumuksella
Peruste tietojen jakamiseen on:
☐ rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä
☒ rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus

11. Evästeiden käyttö
Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä, Eväste on
pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen
toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen
käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi
estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.
Kyselyssä tai järjestelmässä ei käytetä evästeitä

12. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Tietoja ei siirretä muualle kuin sovittuun käyttöön. Henkilötietoja käytetään vain
erikoiskoulutukseen hakemista ja näiden järjestelmään liittymistä varten.

13. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tau ETA:n ulkopuolelle ja sen
perusteet
Tietoja ei siirretä EU tai ETA:n ulkopuolelle
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14. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään salatulla verkkolevyllä, johon on rajatut käyttöoikeudet
rekisterin pitäjällä. Alakohtaiset henkilötiedot ja liitteet siirretään valintaprosessin
käsittelyä varten salasansuojattuna, niitä sopimusyliopistoissa käsitteleville
henkilöille, jotka on nimetty erikseen yliopistoverkoston yhteistyösopimuksissa.

15. Automatisoitu päätöksenteko
Ei automatisoitua päätöksentekoa.

16. Rekisteröidyn oikeudet
•
•

•

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot Webropolin kautta tulevasta
yhteenvedosta.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista, vaatia tietojensa poistamista,
vaatia käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus pyytää henkilötietojen
siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen olemalla
hakuvaiheessa yhteydessä Webropolia hallinnoivaan tahoon eli Psykonetin
koordinaattoriin, Tanja Sarlin, p. 0407679358 tai jatkossa hakemuksessa valitun
erikoisalan vastuuyliopistoissa nimettyihin henkilöihin. Näitä ovat erikoisalasihteerit
kussakin yliopistossa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava,
yhteystiedot ilmoituksen kohdassa 4.

