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1 

Rekisterin nimi 

 

ODUM-terveysalusta   

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 

toimitusjohtaja Heidi Räihä-Jaakola  

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 
17.5.2022 



6 

Henkilörekisterin 

sisältämien 

henkilötietojen 

säilytysaika 

Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi ja niin kauan kuin rekisteröidyn työnantajalla on voimassa 
oleva sopimus ODUM-terveysalustan käytöstä. Mikäli sopimus päättyy, poistetaan kaikki 
henkilötiedot kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Työnantajan ilmoittaessa 
työntekijän lopettaneen työsuhteensa, poistetaan kyseisen vastaajan henkilötiedot kuukauden 
kuluessa ilmoituksesta.  
  

 

7 

Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Henkilötietoja kerätään vapaaehtoisten terveyteen ja työhön liittyvien kyselyiden toteuttamista 

varten. Vastaaja saa palautteen ja ohjeet tilanteen edistämiseksi. Vain nimetyillä terveydenhuollon 

ammattilaisilla on pääsy henkilötietoihin ja terveyskyselyn vastauksiin.  

 

8 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään tarpeen mukaan vain välttämättömiä tietoja. Tietoja, joita kerätään voivat 
tarpeen mukaan olla: nimi, henkilötunnus, sukupuoli, kotiosoite, sähköpostiosoite, 
matkapuhelinnumero, työnantaja, ammattinimike, kyselyn täyttöpäivämäärä ja rekisteröidyn 
vastaukset ja analyysin tulokset kyselyihin. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan 
lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja  
varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.  

 

9 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Käyttäjän toimesta vapaaehtoisesti itse täyttämät henkilötiedot ja vastaukset terveyskyselyyn.  

10 

Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.  

11 

Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

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

12 

Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Paperiseen kyselyyn vastanneen henkilön tiedot tallennetaan tietojärjestelmään terveydenhuollon 

ammattilaisten toimesta. Paperiset kyselylomakkeet säilytetään lukitussa tilassa, kunnes ne tuhotaan 

viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta järjestelmään. Vain nimetyillä 

terveydenhuollon ammattilaisilla on oikeus käsitellä rekisterin henkilötietoja. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Vastaukset tallentuvat suojattuun ja luottamukselliseen tietojärjestelmään ja vain nimetyillä 
terveydenhuollon ammattilaisilla, on oikeus käsitellä henkilötietoja ja terveyskyselyn tuloksia.   
  
Terveydenhuollon ammattilaisilla on salassapitovelvollisuus. Järjestelmään tunnistautuminen 
toteutetaan joko henkilökohtaisella käyttäjätunnusta ja salasanalla, sekä sen jälkeisellä tekstiviestillä 
lähetettävällä vahvistuskoodilla tai vahvalla (pankkitunnisteet) tunnistautumisella. Heille myönnetään 
rajoitettu käyttöoikeus työtehtävän kannalta tarvittaviin tietoihin. Mitään yksilötason tietoja ei 
anneta esimiehille, yritysjohdolle, työtovereille eikä viranomaisille.  
  
Kaikessa järjestelmän tietoliikenteessä käytetään vahvaa salaustekniikkaa ja tiedot säilytetään 
turvallisessa konesalissa, jonka tietoturvataso vastaa voimassa olevia vaatimuksia. Tietojärjestelmä 
tallentaa lokitiedot, josta selviää tarvittaessa, miten tietoja on käsitelty. Rekisteristä suoritetaan 
säännöllinen varmuuskopiointi.   

 



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.   

19 

Muu informaatio 

 

20 

Rekisterihallinto 

 

 

 


