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1 

Rekisterin nimi 

 

KUNTOUTUJAREKISTERI  

2 

Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Liikelaitos Kuninkaantien työterveys, Porvoon kaupunki 

Osoite 

Tekniikankaari 1 A, 06100 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh 019 520 4693, 019 520 4694 (ajanvaraus- ja neuvonta) 

3 

Rekisterin 

vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Heidi Räihä-Jaakola, toimitusjohtaja 

puh 040 190 3758 

heidi.raiha-jaakola@porvoo.fi 
 

4 

Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

Tehtävänimike 

Heidi Räihä-Jaakola, toimitusjohtaja 

Osoite 

Tekniikankaari 1 A, 06100 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh 040 190 3758 

heidi.raiha-jaakola@porvoo.fi 

5 

Kaupungin 

tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

lakimies Johanna Päivärinta 

Osoite 

 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

tietosuojavastaava@porvoo.fi, puh. 040 741 7383 

Muokkauspäivä 
18.5.2022 



6 

Henkilörekisterin 

sisältämien 

henkilötietojen 

säilytysaika 

Henkilörekistereitä säilytetään asianomaisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

7 

Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Henkilötietoja kerätään rekisteriin, jotta henkilökunta voi rekisteristä nähdä kuka 

työterveyshuollon asiakkaista on kiinnostunut kuntoutuksesta, kuka kuntoutusta tarvitsee, 

kuka on tehnyt hakemuksen kuntoutukseen tai kuka on jo päässyt kuntoutukseen. Lisäksi 

rekisteristä käy ilmi kuntoutuslaitoksen nimi, kuntoutuksen ajankohta ja kuntoutuksen 

seurannan ajankohdat. 

8 

Rekisterin tietosisältö 

Kuntoutujan nimi, henkilötunnus, työpaikka, yrityksen vastuuhoitaja, kuntoutusmuoto, 

kuntoutuspaikka, kuntoutuksen ajankohta, kuntoutuksen päättymisajankohta ja 

kuntoutuksen seurantatapaamiset. Lisäksi rekisteristä käy ilmi kuntoutusselosteiden 

saapuminen työterveyteen. 

9 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan työterveyshuollon henkilökunnalta. He saavat 

tiedot kuntoutujalta ja/tai potilastietojärjestelmästä. 

10 

Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Tietoja ei luovuteta muille kuin Kuninkaantien työterveyden henkilökunnalle 

11 

Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

12 

Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedostoa säilytetään levykkeellä, johon on pääsy vain yksikön henkilökunnalla. 

Henkilökunta saa tähän oikeudet esimiehen kirjallisella pyynnöllä käyttäjäjärjestelmän 

ylläpitäjältä (Porvoon kaupunki). 

 

13 

Mahdollisen 

automaattisen 

päätöksenteon 

olemassaolo 

 



14 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja tarkastaa omat 

henkilötietonsa. Tiedonsaantiin, korjaamiseen tai poistamiseen liittyvät lomakkeet ovat 

saatavilla Kompassista, Rihkamatori B, 06100 Porvoo tai osoitteesta: 

www.porvoo.fi/tietosuoja 

15 

Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto, se voidaan 

korjata tai poistaa. Muutokset tehdään siten että rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä 

korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja alkuperäinen merkintä on jälkikäteenkin 

mahdollista tarvittaessa nähdä. 

16 

Rekisteröidyn 

suostumuksen 

peruuttaminen 

 

17 

Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

rekisteröidyn oikeudet 

 

18 

Rekisteröidyn 

valitusoikeus 

valvontaviranomaisell

e 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on 

annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 

vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 

käsiteltäväksi. 
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Muu informaatio 

 

20 

Rekisterihallinto 

 

 

 


