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REKISTERIN NIMI 

Lääkäriliitto ry:n Lääkärimatrikkeli 2022 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on julkaista Suomen lääkäreitä koskeva matrikkeli. Henkilötietojen 
käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. 

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Henkilön itsensä antamat tiedot: 

Henkilötiedot: 

• Sukunimi, entiset ja nykyinen 
• Kaikki etunimet 
• Syntymäaika 
• Syntymäpaikka 
• Kotipaikka 

 
Lääkärin koulutus ja pätevyystiedot, nykyinen päätyö, nykyiset sivuvirat ja -tehtävät, merkittävät aiemmat 
työtehtävät, muu toiminta kuten luottamustoimet tieteellisissä yhdistyksissä, sotilasarvo, arvonimet, 
huomionosoitukset ja kunniamerkit, harrastukset, kielitaito, perhetiedot. 
 

Lääkäristä julkaistaan Lääkärimatrikkelissa perustiedot sukunimi, etunimet, syntymäaika ja suoritetut 
lääketieteelliset tutkinnot, ellei henkilö erikseen kiellä perustietojensa julkaisemista. 

 



SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Matrikkelitietojen tiedonkeruun taustatiedot koostetaan Lääkäriliiton lääkärirekisteristä sekä edellisestä 
julkaistusta Lääkärimatrikkelista. Taustatietoja käytetään yksinomaan Lääkärimatrikkelin tiedonkeruuta 
varten. Rekisteröityä pyydetään itse täydentämään ja korjaamaan henkilötietonsa tiedonkeruulomakkeilla.  

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

 Rekisterin tietoja voidaan tarpeellisilta osin luovuttaa yhteistyökumppaneille matrikkelin toteutusta varten. 
Ainoastaan matrikkelin toteutuksen kannalta tarpeelliset tiedot luovutetaan.  

Rekisterin tietoja voidaan käyttää anonymisoidusti tutkimustarkoituksiin. 

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Rekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli yhteistyökumppanimme on 
sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle ja toimeksiannon hoitaminen edellyttää henkilötietojen siirtoa, 
Lääkäriliitto huolehtii asianmukaisista suojatoimista Suomessa sovellettavan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. 

 

TIETOJEN SÄILYTYS 

Lääkärimatrikkelin sähköisessä muodossa olevia henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen 
tietojen käyttötarkoituksen kannalta.  

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin tietokannat ja niistä otetut varmistukset on suojattu asianmukaisesti. Laitteistot sijaitsevat 
valvotuissa ja lukituissa tiloissa, joihin asiaton pääsy on estetty. Rekisterin tietoturvallisuus sekä 
henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on varmistettu teknisin ja hallinnollisin 
järjestelyin. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuva sitä edellyttää. 

 

YKSILÖN OIKEUDET 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa Lääkärimatrikkeliin hänestä talletetut tiedot 
sekä pyytää mahdollisen virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Tiedot voi 
tarkistaa tiedonkeruulomakkeilla. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai 
henkilötietojen poistamista. Tietojen korjaaminen painetusta kirjasta ei ole mahdollista. Mikäli 
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä, rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. 


