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Rekisterin nimi 

 

KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYDEN TYÖTERVEYSHUOLLON POTILASREKISTERI 

DynamicHealth, Työterveyden potilastietojärjestelmä 
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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 
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Rekisterin 

vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Heidi Räihä-Jaakola, toimitusjohtaja 

puh 040 190 3758 

heidi.raiha-jaakola@porvoo.fi 
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Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

Tehtävänimike 

toimitusjohtaja Heidi Räihä-Jaakola 

Osoite 

Tekniikankaari 1 A, 06100 Porvoo 

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

heidi.raiha-jaakola@porvoo.fi 
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Kaupungin 

tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Tietosuojavastaava lakimies Johanna Päivärinta  

Osoite 

 

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

puh. 040 741 7383, tietosuojavastaava@porvoo.fi 

Muokkauspäivä 
17.2.2021 

mailto:heidi.raiha-jaakola@porvoo.fi
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Henkilörekisterin 

sisältämien 

henkilötietojen 

säilytysaika 

 

Henkilörekistereitä säilytetään asianomaisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 
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Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Järjestelmässä olevia henkilö- ja yritysasiakkaiden tietoja käytetään työterveyshuoltolakiin 

perustuvien ennaltaehkäisevien palveluiden ja yleislääkäritasoisten sairaanhoitopalveluiden 

suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin.  

Järjestelmän tietoja käytetään myös palveluiden laskuttamiseen sekä tilastoinnin 

hoitamiseen sekä muuhun oman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja tutkimiseen. 

Keskeinen lainsäädäntö: 

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

Kansanterveyslaki 3 luku (66/1972) 

Tietosuojalaki 1050/2018)  

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1 luku (785/1992) 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668) 

Muut työterveyshuoltotoimintaa säätelevät lait ja asetukset 
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Rekisterin tietosisältö 

Yritysasiakkaiden tiedot 

• asiakasyritysten henkilöstötiedot 

• asiakasyritysten laskutustiedot 

• työpaikkaa koskevat selvitykset 

Henkilöasiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot 

• nimi, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot, työsuhdetiedot 

• työnantajatiedot (työnantajan nimi/sopimus)  

Henkilön terveyttä ja sairautta koskevat tiedot 

• yhteydenotot ja hoidon tarpeen arvioinnit 

• hoitotiedot: hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi 

• terveysneuvonta 

• tutkimuspyynnöt ja –vastaukset 

• lääketieteelliset riskitiedot 

• työkykyyn liittyvät tiedot 

• lähetteet, hoitopalautteet ja konsultaatiot 

• todistukset ja lausunnot 

Hallinnolliset ja laskutukseen liittyvät tiedot 

• ajanvaraustiedot 

• maksun määräytymiseen liittyvät tiedot 

Muut tiedot 

• Henkilötietoja lähetetään THL:lle avohoidon toiminnasta ja niissä hoidossa olleista 

potilaista tilastointia ja tutkimusta varten. 
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Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Potilasrekisterin yritysasiakkaan ja sen henkilöstöä koskevat tiedot kerätään työnantajalta, 

jolla on voimassa oleva palvelusopimus Kuninkaantien työterveyden kanssa. Rekisterin 

tiedot päivitetään käyttäjän toimesta manuaalisesti aina tarvittaessa. 

Henkilöasiakkaiden tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ilmoittamien tietojen sekä 

hoitoyksikössä syntyvien tietojen perusteella. Lisäksi tietoja voidaan saada asiakkaan 

suostumuksella tai tietyn lain säännöksen perusteella viranomaisilta ja muilta tahoilta. 

Asiakkaalla tulee olla tieto, mikäli tiedot hankitaan nimenomaisen lain säännöksen 

perusteella. Lisäksi edellytetään, että potilas ei ole kieltänyt tietojensa luovutusta. 
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Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). 

Henkilökunnalla ja terveydenhuollon ammattihenkilöille on salassapitovelvollisuus kaikkeen 

asiakkaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.  

Henkilörekisterin tietoja luovutetaan henkilötietolain 8 §:n mukaisesti ainoastaan 

asianomaiselle ja muualle tietoja luovutetaan pääsääntöisesti vain asiakkaan 

suostumuksella. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen 

luovutukseen. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen 

merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. 

Terveydenhuoltolain 9 §:n mukaan yhteisessä potilastietorekisterissä (HUS) olevia eri 

toimintayksiköiden potilastietoja saa luovuttaa ilman potilaan antamaa erillistä suostumusta 

sen jälkeen, kun potilasta on informoitu yhteisestä potilastietorekisteristä ja kun potilaalla 

on hoitosuhde tietoja tarvitsevaan terveydenhuollon toimintayksikköön. Lisäksi 

edellytetään, että potilas ei ole kieltänyt tietojensa käyttöä. 

Vakuutusyhtiöille, joilla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin, niitä luovutetaan 

pyynnöstä. Tietoja luovutetaan myös pyynnöstä terveydenhuollon valtakunnallisia 

rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoitusta varten. 

Luovutuksen pyytäjän on osoitettava lain kohta, jonka perusteella tietoja pyytää. 

Henkilötietoja lähetetään THL:lle avohoidon toiminnasta ja niissä hoidossa olleista potilaista 

tilastointia ja tutkimusta varten. Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan 

lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 

(31.10.2008/668) Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti THL:n ulkopuolelle. 
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Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja luovutetaan tilastointia ja 

tutkimusta varten THL:lle.  

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

periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Lainsäädännön ja muut yleiset periaatteet: 

• Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 

jatkuvat myös palvelusuhteen päätyttyä. 

• Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille.  

• Potilastietoja saa käsitellä vain asianomaisessa toimintayksikössä tai sen 

toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt 

(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/92 13 §).  

• Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa 

käyttöoikeudet työntekijöille potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin 

työtehtävät sitä edellyttävät. 

• Yksikön tietosuojavastaavana toimii kaupungin tietosuojavastaava  

Paperisen aineiston suojaaminen ja säilyttämistapa: 

• Paperinen aineisto säilytetään lukitussa, paloturvallisessa tilassa 

• Potilastiedot hävitetään siten, etteivät sivulliset/ulkopuoliset pääse käsiksi tietoihin. 



• Arkistoinnissa huomioidaan Arkistonmuodostussuunnitelma ja arkistolain 

määräykset 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 

 

Sähköisen aineiston suojauksen periaatteet 

• Kuninkaantien työterveyden käyttämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja 

varmistettu tietoruvasäännösten mukaisesti. Porvoon kaupungin Tietohallinnon 

osasto vastaa tietoturvan toteutumisesta 

• Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien vaatimusten mukaan 

määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat 

• Työsuhteen päätyttyä käyttäjäoikeudet lopetetaan 

• Henkilötietojen käsittely ja pääsy henkilötietoihin edellyttää vahvaa 

tunnistautumista varmennekorttia käyttäen 

• Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua seurataan ja valvotaan käyttölokitietojen 

avulla. 
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Mahdollisen 

automaattisen 

päätöksenteon 

olemassaolo 
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Tarkastusoikeus 

Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot (HeTiL 26 §). 

• Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä Lokitietojen_tarkastuspyyntö-lomake 

• Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena 

voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa 

potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille (HetiL 27 §)  

• Tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai epäämisestä päättää aina viime kädessä 

yksikön toimitusjohtaja 

• Tarkastusoikeuden epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen 

todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi pyyntö on evätty. Asianomainen voi 

saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

Tarkastusoikeuden toteuttaminen ja organisointi   

• Tarkastuspyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla 

tavalla varmennetulla asiakirjalla siihen toimintayksikköön, jonka tietoja pyyntö 

koskee. Rekisteritietojen_tarkastuspyyntö-lomake 

• Tarkastuspyyntö osoitetaan Kuninkaantien työterveyden ylilääkärille tai 

toimitusjohtajalle 

• Asiakkaalle annetaan tilaisuus tutustua tietoihin hoitoyksikössä tai tiedot annetaan 

kirjallisesti. 
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Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan 

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä 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. 

• Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä siihen 

hoitoyksikköön, missä kirjaus on tehty Rekisteritietojen_korjaamisvaatimus-lomake 

• Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella 

• Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä 

• Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle 

tiedot on luovutettu 

• Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, 

jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi 

saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

• Pyyntö osoitetaan Kuninkaantien työterveyden ylilääkärille tai toimitusjohtajalle. 
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Rekisteröidyn 

suostumuksen 

peruuttaminen 
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Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

rekisteröidyn oikeudet 
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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 

      

 

 


