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Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1
Rekisterinpitäjä

Nimi
Varkauden kaupunki

/

Työterveyshuolto

Postiosoite
PL 208
78201 Varkaus

Käyntiosoite
Ahlströminkatu 6
78250 Varkaus

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Eija Ruotsalainen
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Leila Keinänen
Yhteystiedot

Sammonkatu 6, 78870 Varkaus

Muut yhteystiedot
Sos. ja terveystoimen tietosuojavastaava Sanna Kaskivirta p. 0444442466
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Työterveyshuollon rekisteri

Rekisterin käyttötarkoituksena on työterveyshuollon järjestäminen. Kansanterveyslaki
28.1.1972/66, työterveyshuoltolaki 1383/2001.
Rekisteri muodostuu työnantajatiedoista, potilaskertomuksesta, ajanvaraus-, tilastointi- ja
laskutustiedoista. Tiedot tallennetaan Acute-potilastietojärjestelmään.
Rekisterin tarkoituksena on toimia:
- työvälineenä henkilölle terveyden- ja sairaudenhoidon tavoitteita asetettaessa sekä niitä
toteutettaessa, seurattaessa ja arvioitaessa
- dokumenttina henkilölle annetusta neuvonnasta, hoidosta ja kuntoutuksesta sekä
tehdyistä tutkimuksista
- lääketieteellisen tutkimuksen apuvälineenä
- toiminnan tilastoinnin, laskutus ja suunnittelu perusteena

Työterveyshuoltosopimuksen tehneistä työnantajista
työnantajan nimi, osoite ja puhelinnumero, työpaikat
laskutustiedot
Työterveyshuoltosopimuksen piirissä olevista työntekijöistä
asiakkaan/potilaan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero
ajanvaraus- ja käyntitiedot
toiminnassa syntyneet neuvonta-, tutkimus- ja hoitotiedot
työhön liittyvät altistustiedot
Rekisteriin voidaan tallettaa vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet

2 (3)

työterveyshuoltosopimuksen tehneiltä työnantajilta
(henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, työpaikka ja kotikunta)
asiakkaalta/potilaalta
hoitavilta lääkäreiltä ja hoitajilta käynteihin liittyvät tutkimus- ja hoitotiedot
muilta hoitavilta henkilöiltä/yksiköiltä asiakkaan/potilaan suostumuksella tutkimus- ja
hoitotiedot
työnantajalta työnantajaa ja työpaikkoja koskevat tiedot
Tietojen hankkimisesta ulkopuolisilta tehdään asiakirjaan merkintä.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietojärjestelmästä siirretään tietoa QlikView raportointi järjestelmään sekä kerran
kuukaudessa laskutusaineisto siirretän ProE liittymän kautta Taitoan
reskontrajärjestelmään.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman poitilaan kirjallista lupaa

9 a) Paperinen aineisto
9
Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja
suojauksen
periaatteet

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee
vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyäkin. Tietojen käyttö perustuu
hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Paperiset potilastiedot skannataan
pääosin Acuteen. Paperimuodossa olevat potilaskertomukset säilytetään
sairauskertomusarkistoissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Työkykindeksilomakkeet
arkistoidaan erikseen.

9 b) Sähköinen aineisto
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti siten, että niitä pääsee
käyttämään vain tehtävänmukaisin käyttöoikeuksin henkilökohtaisella terveydenhuollon
toimikortilla tai tarvittaessa käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja tietojen käyttöä valvotaan.
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10
Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Potilaalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä
häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä
koskevia tietoja.
Tarkastusoikeus voidaan evätä, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa
potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muu oikeuksille.
Jos tietojen antamisesta kieltäydytään, annetaan potilaalle kirjallinen todistus, jossa
mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Potilas voi saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeuden käyttö on maksutonta kerran
vuoden aikana.
Potilaalla on myös oikeus saada potilastietojärjestelmän lokirekisteristä tieto siitä, kuka on
käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on esitettävä
rekisterinpitäjän yhteyshenkilöille omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla
varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Hoitojakson
aikana tarkastusoikeutta voi käyttää ao. yksikön vastaavan lääkärin luvalla.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö
tehdään kirjallisesti ja osoitetaan joko palvelun tuottaneeseen yksikköön tai
terveydenhuollon tietosuojavastaaville. Rekisterin vastuuhenkilö päättää, onko potilaan
vaatimus tiedon korjaamisesta oikeutettu.

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet
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