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1. Rekisterin 
nimi 

Työterveyden potilastietorekisteri 

2. Rekisterin-
pitäjä, vastuu-
henkilö ja tie-
tosuojavas-
taava 

Rekisterin pitäjä: 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
Piisilta 1, 90100 Ii 
puh. 08 5875 6100 (vaihde) 
 
Yhteisrekisterin pitäjä: 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Kajaanintie 50 
90220 Oulu  
puh. 08 3135 011 (vaihde) 
 
Vastuuhenkilö: 
Työterveyden vastaava lääkäri 
Jyrki Tyvelä 
Iin terveysasema 
Asematie 169, 91100 Ii 
puh. 08 5875 6380 
 
Tietosuojavastaava: 
Mirja Klasila 
Maivakuja 4, 95100 Kuivaniemi 
puh. 040 8266421 
 

3. Henkilötie-
tojen käsitte-
lyn tarkoitus 
ja peruste 

Työterveyden toteutus työterveydenhuoltolain ja tehdyn sopimuksen mukaan sisältäen 
työterveydenhuoltolaissa säädetyn lakisääteisen työterveyshuollon ja vapaaehtoisena 
järjestettävän sairaanhoidon sopimuksen mukaisessa laajuudessa. 
 
Peruste: 
Asiakas-/potilassuhde 
Työterveyshuoltolaki, 2001/1383 
Asetus työterveyshuollosta, 2002 
Terveydenhuoltolaki, 2010/1326 
Laki yksityisyydensuojasta työelämässä, 2004, 759 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 1992/785 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, 2007/159 
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä, 2007/61  
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla, kohdat b) (sopimuksen täytäntöönpano) c (laki-
sääteinen velvoite) ja e (julkisen vallan käyttö), 9 artikla (erityiset henkilötietoryhmät)   

4. Tietosisältö  Potilaan/asiakkaan perustiedot (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelin). 
Asiakasyrityksen/työnantajan nimi ja yhteystiedot, sopimus- ja laskutustiedot. 
Työterveyshuollon toteutukseen liittyvät tiedot: 
• saman työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden luettelot 
• työyhteisöä koskevat tarvittavat tiedot (ei sis. henkilötietoja) 
 
Lakisääteisen työterveyshuollon ja muun lakisääteisen toiminnan edellyttämät tiedot: 
• terveystarkastukset ja niihin liittyvät tutkimus- yms. tiedot 
• muut ennalta ehkäisevän työterveyshuollon tiedot, kuntoutusta ja sen 
järjestämistä koskevat tiedot, tapaturmia ja ammattitauteja koskevat tiedot 
• muut mahdolliset tarpeelliset tiedot 
 
Vapaaehtoisesti järjestettävän sairaanhoidon tiedot: 
• terveydentila, sairaudet ja vammat, tutkimisen ja hoidon suunnittelutie-

dot, 
• toteutus ja seuranta sekä niistä syntyvät tiedot 
• rokotustiedot 
• laboratorio- ym. tutkimustulokset ja lausunnot 
• lähetteet 
• toisilta toimintayksiköiltä pyydetyt tarpeelliset tiedot 
 
Päihdehuollon hoitoonohjaustiedot 
 
Yhteisrekisteri: 
Sairaanhoitopiirin alueen yhteisrekisterin sisällä olevat työterveyttä koskevat potilastie-
dot ovat käytettävissä eri rekisterinpitäjien tai toimintayksiköiden välillä, mikäli potilas 
ei ole kieltänyt tietojensa luovuttamista. 

5. Tietolähteet 
 

Potilaan/asiakkaan ja asiakasyritysten ilmoittamat tiedot. Tietojen oikeellisuus tarkaste-
taan käynnin yhteydessä. 
Tutkimusten ja hoitojen yhteydessä muodostuneet tiedot, selvitykset ja lausunnot. 
Muista terveydenhuollon yksiköistä potilaan suostumuksella saadut asiakirjat. 
 
Väestörekisteritietoja päivitetään kunnista saadun aineiston perusteella 3 viikon välein. 
 



 

 
 

SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679, art. 13 ja 14 
 

 

3 

6. Tietojen 
säännönmu-
kaiset tietojen 
luovutukset 

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa: 
- yksilöidyn tietopyynnön perusteella, potilaan suostumuksella tai mikäli pyytäjällä on 
lain säädökseen tai asiayhteyteen perustuva oikeus tiedon saantiin 
- tilastotietoja viranomaisille lain edellyttämiin tarkoituksiin 
- lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille ja vakuutuslaitoksille 
- laskutietoja kuntayhtymän reskontrajärjestelmään 
- työnantajalle laskutuksen perusteena olevia tietoja (tiedot käynneistä ja palvelujen 
käyttäjistä) 

7. Tietojen 
siirto EU:n tai 
Euroopan ta-
lousalueen ul-
kopuolelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle voidaan toteuttaa vain, jos komissio on päättä-
nyt, että kyseinen maa tai tiedon vastaanottaja varmistaa riittävän tietosuojan tason. 

8. Rekisterin 
ylläpitojärjes-
telmät ja suo-
jauksen peri-
aatteet 

Potilasrekisterin ylläpitojärjestelmät: 
Effica, Pegasos, Nearis, KuntaEsko, Oulunkaaren omahoito, Spiro, Dicom. 
 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä viranhaltijoita/työntekijöitä 
koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyäkin. Henkilötietojen 
käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaaminen varmistetaan perehdytyksellä ja koulu-
tuksella. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojärjestelmien käyttäjäsitoumuksen. 
 
Sekä tietoverkon että potilastietojärjestelmien käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjä-
tunnukset ja salasanat, joita vaihdetaan määrävälein tai annetaan sijaisuuksia hoitaville 
tietyksi määräajaksi.  
 
Yksiköiden esimiehet vastaavat järjestelmien käyttäjätunnuksien hakemisesta, muutta-
misesta ja poistamisesta. Käyttöoikeudet annetaan tietojen katseluun, tallentamiseen 
ja muuttamiseen työtehtävien edellyttämässä laajuudessa.  
 
Järjestelmä kerää tietoa lokirekisteriin kaikesta asiakas-/potilastietojen käytöstä ja luo-
vutuksesta. 
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9. Rekisteritie-
tojen säilytys, 
arkistointi ja 
hävittäminen 

Rekisteritiedot säilytetään joko potilastietojärjestelmissä tai manuaalisina asiakirjoina.  
Paperiset asiakirjat säilytetään arkistotiloissa tai muussa lukitussa tilassa. Säilytysaika 
määräytyy potilasasiakirja-asetuksen mukaan pääsääntöisesti 12 v. henkilön kuole-
masta tai 120 v. syntymästä, pysyvästi säilytetään 8. ja 18. päivinä syntyneiden asiakir-
jat. 
 
Kanta-palveluun tallennetut sähköiset potilastiedot säilytetään toistaiseksi pysyvästi 
Kansallisarkiston määräyksen mukaan. 
 
Paperiasiakirjojen hävittäminen suoritetaan silppuamalla hävitettävien aineistojen tie-
tosuojavaatimukset huomioon ottaen. 

10. Rekiste-
röidyn oikeu-
det 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) 
Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia 
henkilötietoja rekisterissä, ja henkilötietojen tarkastusoikeus, jos näitä tietoja käsitel-
lään. Tiedonsaantioikeus koskee myös rekisteröidyn henkilötietoihin kohdistuneita kä-
sittelytoimia (lokitiedot). 
 
Rekisteröidyllä on mahdollisuus päästä sähköisesti omiin tietoihin Omakanta-palve-
lussa. 
 
Asiakas/potilas voi esittää tarkastuspyynnön omiin tietoihinsa henkilökohtaisesti tai kir-
jallisesti (tarkastuspyyntölomake). Tarkastusoikeus toteutetaan siinä yksikössä, jossa 
tiedot ovat syntyneet. Rekisteröidylle varataan mahdollisuus tutustua häntä koskeviin 
tietoihin sähköisesti ja pyydettäessä tiedot annetaan kirjallisesti pyytäjän esittämässä 
laajuudessa. Terveyttä ja sairautta koskevat tiedot antaa lääkäri tai muu terveydenhuol-
lon ammattihenkilö. 
 
Jos tarkastusoikeus evätään, siitä annetaan kirjallinen todistus, josta ilmenee syyt tar-
kastusoikeuden epäämiseen. Todistukseen liitetään ohjaus asian saattamiseksi tieto-
suojavaltuutetun käsiteltäväksi. 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivy-
tystä rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. 
 
Asiakas/potilas tekee tietojaan koskevan oikaisupyynnön kirjallisesti (oikaisupyyntölo-
make) siihen yksikköön, jossa merkintä on tehty. Mikäli asiakkaan/potilaan vaatimusta 
tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan kirjallinen todistus, josta 
ilmenee syyt tiedon korjaamisen epäämiseen. Todistukseen liitetään ohjaus asian saat-
tamiseksi tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 
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Oikeus tietojen poistamiseen 
Potilasasiakirjojen ylläpitämiseen on lakisääteinen velvoite, potilas ei voi määrätä tieto-
jaan poistettavaksi rekisteristä. Ainoastaan virheelliseksi tai tarpeettomaksi todetun tie-
don poistaminen on mahdollista. 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Henkilötietojen käsittelyn vastustamisoikeutta käyttäneen henkilön tietoja käsitellään 
vain lain sallimalla tavalla. 
 
Rekisteritiedon tarkastus- ja oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen: 
Oulunkaaren kuntayhtymä, Kirjaamo 
Piisilta 1 
91100 Ii 
 
Lokitietojen tarkastuspyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle. 

11. Infor-
mointi tieto-
jen käsitte-
lystä 

Asiakkaita/potilaita informoidaan heidän henkilötietojensa käsittelystä pääsääntöisesti 
asiakassuhteen alkaessa. Seloste henkilötietojen käsittelystä pidetään nähtävillä Oulun-
kaaren internetsivulla, intranetissä ja työyksiköissä. 

12. Oikeus 
tehdä valitus 
valvontaviran-
omaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle siinä EU:n jä-
senvaltiossa, jossa hänen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tieto-
suoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. 
 

 


