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TIEDOTE OSALLISTUJALLE: Mobiilisovellus ”Mielipäiväkirjan” kokeilu  
Olet osallistumassa KYSTERI:n, KYS Living Lab:n ja Medified Solutions Oy:n teknologiakokeiluun. Tässä 
selosteessa kuvataan mitä kokeilu sisältää, ja miten henkilötietojasi käsitellään kokeilun aikana. 

Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja perustuu antamaasi suostumukseen. Päätöksesi osallistua tai 
olla osallistumatta kokeiluun ei vaikuta muuhun hoitoosi tai saamaasi palveluun. Voit keskeyttää 
osallistumisesi missä vaiheessa tahansa. Kokeiluun osallistumiseen ei liity terveydellisiä riskejä. 

Terveydenhuollon ammattilainen tai kukaan muukaan ei tarkastele jatkuvasti sovellukseen syötettyjä 
tietoja eikä ole teihin yhteydessä sovelluksen avulla vastaanottojen ulkopuolella. Mahdollisissa 
hätätilanteissa tulee menetellä tavanomaisen hoidon ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjeiden 
mukaisesti. 

 

1. Kuvaus kokeilusta ja henkilötietojen käsittely 
Kokeilun tarkoituksena on selvittää, tukeeko masennuksen hoidon seurantaan kehitetty digitaalinen 
sovellus potilaan saamaa kokonaishoitoa sekä mahdollistaako se jatkossa entistä laadukkaamman 
potilaan ja hoitavan tahon välisen masennuksen hoidon suunnittelun ja toteutuksen. Kokeilu antaa 
tärkeää tietoa masennuksen hoidon seurannan digitaalisista mahdollisuuksista tavanomaisen 
masennuksen hoidon tukena.  

Osallistujilta kerätään palautetta ja käyttökokemuksia palautelomakkeiden avulla. Palvelun käytöstä ei 
tule kokeilun aikana teille mitään ylimääräisiä kustannuksia mahdollisten nykyisten hoitokustannuksien 
lisäksi. Kokeiluun osallistuva tarvitsee oman älypuhelimen, johon ”Mielipäiväkirja” mobiilisovellus 
ladataan. 

Saatte omalle älypuhelimellenne masennuksen seurantaan suunnatun mobiilisovelluksen, johon syötetyt 
tiedot välittyvät terveydenhuollon ammattilaiselle, mikäli annatte ammattilaiselle oikeuden tarkastella 
sovellukseen syöttämiänne tietoja. Sovelluksen avulla kerätään tietoa henkilön mielenterveyteen 
liittyvistä tekijöistä, kuten mielialasta, oireista, itsearviointi kyselyistä, lääkityksestä sekä aktiviteeteista 
Voitte yhdessä ammattilaisen kanssa tarkastella vastaanottojen yhteydessä mobiilisovelluksesta 
ammattilaisen ohjelmistoon välittyviä tietoja ja pystytte yhdessä arvioimaan paremmin omahoitoanne. 
Sovellukseen kirjattavat tiedot siirretään hoitohenkilökunnan harkinnan mukaan tarvittavin osin osaksi 
potilastietojärjestelmää. 

2. Rekisterinpitäjä, tietojen käsittelijät ja yhteyshenkilöt 
Rekisterinpitäjä on Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri ja tietojen käsittelijänä Medified Solutions Oy. 
Lisätietoja yrityksen tietosuojasta löydät nettisivuilta (www.medified.fi) tai ottamalla yhteyttä Jussi 
Kurikkaan (jussi.kurikka@medified.fi). Voitte tarvittaessa tiedustella henkilötietojenne käsittelystä 
hoitavalta taholta tai tietosuojavastaava Auli Mikkoselta (auli.mikkonen@kuh.fi).  
 
Tietoja käsittelevät lisäksi potilaan hoitoon osallistuvat KYSTERI:n työntekijät, sekä Medified Solutions Oy 
palveluntuottajan ominaisuudessa. Lisäksi Medified Solutions Oy:n työntekijät voivat käsitellä rajallista 
kokeiluaineistoa, josta osallistujaa ei voi tunnistaa. 
 

3. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
Henkilötiedot kerätään suoraan kokeiluun osallistuvalta henkilöltä, joka mittaa tai täyttää ne itse 
mobiilisovellukseen. Käyttötiheystieto kerätään automaattisesti sovelluksessa. 
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4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti tutkittavan 
nimenomaisella suostumuksella. 

5. Henkilötietojen siirto, suojaus ja luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
Terveystiedot siirretään hoidossa tarvittavin osin osaksi käyttäjän potilaskertomusta hoitohenkilökunnan 
toimesta. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Henkilötiedot kerätään Medified Solutions Oy:n 
hallinnoimalle salatulle palvelimelle, jota suojataan ja jossa tietoja säilytetään henkilötietolain 
edellyttämällä tavalla. Suoraan tunnistettavaa henkilötietoa (esim. koko nimi tai henkilötunnus) ei 
kerätä. Lisäksi rekisteröitymiseen tarvittavaa sähköpostia ei ole mahdollista yhdistää sovellukseen 
syötettyihin tietoihin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. 

6. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen? 
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tutkittavalla on tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa 
perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli tutkittava haluaa käyttää tässä 
kohdassa mainittuja oikeuksiaan, ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun kokeilun yhteyshenkilöön.  

Suostumuksen peruuttaminen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Oikeus pyytää pääsyä tietoihin (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 
Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi 
tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista. 
 
Oikeus pyytää tietojen oikaisemista (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden 
oikaisua tai täydennystä. 

Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa käsittelyä pyytää tietojen 
siirtoa järjestelmästä toiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17, 18, 20, 21 artiklat) 

Voit myös pyytää tutkimuksessa käytettyjen henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn 
rajoittamista sekä voit vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen. 

Oikeuksista poikkeaminen 
Edellä tässä kohdassa Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen mainitut oikeudet eivät ole 
ehdottomia eivätkä siten päde jokaisessa tapauksessa ja näistä oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa 
koskevan lainsäädännön mukaisesti esim. silloin kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen 
tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta 
poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 
 

7.  Valitusoikeus 

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 


