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Peluurin sivuilla tarjottavan rahapelaajan läheiselle suunnatun haittoja 
kartoittavan mittarin asiakasrekisteri 
 

1.  Rekisterinpitäjä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL 
PL 30 
00271 Helsinki 
puh. 029 524 6000 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:  

Nimi: Sari Castrén 
Osoite: PL 30 
Puhelinnumero: 029 524 8525  
Sähköpostiosoite: sari.castren@thl.fi 

3. Rekisterin nimi 

PG-SOIS – rahapelaajan läheiselle suunnattu haittoja kartoittava mittari 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tähän mittariin liittyvät tiedot tilastoidaan ja tallennettaan Dryid Oy:n ylläpitämään 
tietoturvalliselle alustalle sähköisesti. Tilastoitua tietoa hyödynnetään mittarin käytettävyyden 
arvioinnissa, palveluiden kehittämisessä sekä pelihaittoja koskevien tutkimusten 
tutkimusaineistona. Mittarista kertyviä tietoja kerätään vuosien 2022 ja 2023 aikana. 
Yhteydenottajaa koskevia taustatietoja julkaistaan vain tilastollisessa muodossa. Aineistoa 
julkaistaessa huolehditaan siitä, että yksittäisten yhteydenottajien tunnistaminen aineistosta ei 
ole mahdollista. 
 
Peruste henkilötietojen käsittelylle: Yleisen edun mukainen tutkimus tai suostumus. 
Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti: Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai 
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö. 
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5. Rekisterin tietosisältö 

Mittarin käytöstä kertyvää tilastotietoon on pääsy vain mittarin käytettävyyttä seuraavilla 
tutkijoilla Sari Castrén (THL) ja Jussi Palomäki (Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, 
SOCCA). Kertyvä tieto:   
 
- Mittarin 6 kysymystä 
- asuinpaikka (maakunta/ kunta) 
- ikä 
- työ 
- koulutus 
- sukupuoli 
- tulotaso 

-       läheisen suhde pelaajaan 
-       vastaajan kokemus mittarin käytöstä 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteri kootaan vastaajan täyttämistä tiedoista. Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tästä mittarista ja siihen liittyvistä kysymyksistä kertyvät tiedot ovat ainoastaan palvelun 
ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien henkilöiden hallussa.   

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tiedot tallentuvat palveluntarjoajan (Druid Oy) salattuun tietokantaan. Tietokanta on suojattu 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 
tiedot suojataan asianmukaisesti. Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen 
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja 
muita tietoja käsitellään luottamuksellisesti.  
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10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet: 

▪ Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
▪ Oikeus tietojen oikaisemiseen 
▪ Oikeus tietojen poistamiseen 
▪ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
▪ Vastustamisoikeus 
▪ Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoa aiheesta löytyy 
tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi . 

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen 

Peluuri pidättää oikeudet muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilman etukäteisilmoitusta. 
Muutokset tulevat voimaan Peluurin julkistettua uusitun tietosuojaselosteen verkkosivuillaan. 
Peluuri suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti. 

10. Yhteistyöhankkeena tehtävän hankkeen osapuolet ja vastuunjako 

THL on rekisterinpitäjä. Peluuri tarjoaa alustan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen (SOCCA) tuottamalle mittarille. Mittaria 
ylläpitää Peluuri.fi sivustolla Druid Oy, jonka kanssa on tehty THL:n käytännön mukaiset 
tietoturvaa koskevat sopimukset. Vastaajan IP-osoite, joka luokitellaan henkilötiedoksi, 
tallentuu rekisteriin. Tietoa vastaajan IP-osoitteesta käytetään vain silloin, jos kyseinen tieto 
helpottaa tietoturvauhkien ehkäisyssä ja selvittelyssä.  Mittarin käytettävyyttä ja 
käyttäjäkokemuksia seurataan ja raportoidaan anonyymista, tunnistamattomasta tiedosta, 
joka kertyy rekisteriin ja tätä tietoa seuraavat tutkijat Sari Castrén (THL) ja Jussi Palomäki 
(Socca).  

11. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: tietosuoja@thl.fi 

12. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

 Tutkimusrekisteri hävitetään 
 x Tutkimusrekisteri arkistoidaan: 
 x ilman tunnistetietoja   tunnistetiedoin 

 

https://restart.peluuri.fi/tietosuoja.fi
mailto:tietosuoja@thl.fi
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Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Mittarin käytöstä ja sen käytettävyydestä 
kerätään tietoja vuosina 2022 ja 2023. Mittarin ylläpidosta vastaa Druid Oy, joka on tuottanut 
mittarin yhteistyössä THL:n ja Soccan kanssa. Druid Oy:n kanssa on tehty tietoturvaa koskevat 
sopimukset. Druid Oy ylläpitää mittaria palvelimellaan 4/2024 saakka. Tämän jälkeen tieto 
tullaan siirtämään THL:lle ja sitä säilytetään siellä enintään viisi vuotta.  

13. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa 
perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli tutkittava haluaa käyttää 
oikeuttaan, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo@thl.fi). 
 

Suostumuksen peruuttaminen (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 saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä 
henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen 
käsiteltävistä henkilötiedoista. 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää 
niiden oikaisua tai täydennystä. 

 
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa: 

 
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita 

varten niitä muutoin käsiteltiin 
b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta 

laillista perustetta 
c) vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä 
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 

perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 

Oikeuksista poikkeaminen 
Tässä kohdassa 17 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen kuvatuista 
oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisilla perusteilla siltä 
osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen 

mailto:kirjaamo@thl.fi
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tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista 
arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 
 
Valitusoikeus 
Sinulla on 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 
 

mailto:tietosuoja@om.fi

