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REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Kymijoen Työterveys
Osoite: Koulukatu 21, 48100 Kotka
Puhelin: 05 234 7758

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Maija Melto-Gurung, ylilääkäri
Osoite: Koulukatu 21, 48100 Kotka
Puhelin: 040 197 5025

3. Rekisterin nimi
Acute, Työterveyden potilastietojärjestelmä (myöh. Acute)
Vitecsoftware, Yhteyshenkilö: Tiina Harra

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Työterveyshuollon potilasrekisteri
Järjestelmässä olevia asiakkaan tietoja käytetään asiakkaan työterveydenhoidon ja sairaanhoidon suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin.
Järjestelmän tietoja käytetään myös palveluiden laskuttamiseen sekä tilastoinnin hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Potilasrekisterin potilashallinnolliset tiedot kerätään työnantajalta, jolla on voimassa oleva palvelusopimus työterveyden kanssa. Lisäksi tietoja kerätään potilaalta itseltään tai ne hankitaan väestörekisteristä (esimerkiksi kotikunta- ja
osoitetiedot).
Potilasrekisterin potilaskertomusta koskevat tiedot kerätään työterveyshuollon
hoitoyksiköissä suoritetuista ja tilatuista tutkimuksista (laboratorio, röntgen, lähete/hoitopalaute) sekä muilta hoitavilta yksiköiltä.
Tiedot ovat alkaen tammikuulta 2012

6. Säännönmukaiset tietolähteet *)
Potilasrekisterin potilashallinnolliset tiedot päivitetään käyttäjän toimesta manuaalisesta aina tarvittaessa.
Potilasrekisterin potilaskertomusta koskevat tiedot päivittyivät seuraavasti:
- Lääkerekisteri päivittyy kerran kuukaudessa (Multirec käyttöönoton jälkeen vuoden 2012)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kymijoen Työterveys on hallinnollisesti osana Kymenlaakson sairaanhoitopiirin
yhteistä potilastietorekisteriä Efficaa, jonne Kymijoen Työterveydellä on katseluoikeus. Potilas voi erikseen kieltää tietojensa katselun aluekatselun kautta.
Työterveyshuollon tietojen katselu muista Kymenlaakson sairaanhoitopiirin terveydenhuollon yksiköistä on salattu muiden tietojen osalta paitsi potilaan laboKYMIJOEN TYÖTERVEYS
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ratorio ja röntgen-lehtien osalta. Potilas voi milloin tahansa kieltää myös näiden
tietojen katselun aluekatselun kautta.
Katseluoikeuden käyttö on aina oltava perusteltavissa hoitosuhteella. Lokitietoja seurataan satunnaisotannalla tai tarvittaessa suunnatulla otannalla.
Lisäksi potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan kirjallisella suostumuksella tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi muulle potilasta hoitavalle terveydenhuollon
toimintayksikölle, lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Potilas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen. Tätä poikkeuksena on salassa pidettävien tietojen luovuttaminen, josta
on säädetty erikseen työterveyshuoltolain 18 ja 20§:ssä, siltä osin kuin ne
poikkeavat potilasasiakirjojen salassapidosta potilaan asemasta ja oikeuksista
annetusta laista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Paperinen aineisto
Paperinen aineisto säilytetään lukitussa, palosuojatussa tilassa. Arkistonmuodostamissuunnitelma
b. Sähköinen aineisto
Potilasrekisterin hallinnolliset ja potilaskertomustiedot ovat salassa pidettäviä ja
niiden käsittelyyn on oikeus vain työterveyshuollon henkilöstöllä ja muilla potilastietoja käsittelevillä henkilöillä, joilla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus
työterveyshuollon potilastiedoista tiedoista.
Potilastietojärjestelmän käyttö perustuu käyttäjän tunnistamiseen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietojen käsittely ja pääsy henkilötietoihin edellyttää vahvaa tunnistautumista varmennekorttia käyttäen Kymijoen Työterveyden toimipaikasta.
Käyttöoikeuksilla suojattu pääsy tietoihin on rajoitettu lain mukaisesti ja vain
niihin henkilöihin, joiden työnsä puolesta tulee tietää tai tulee olla pääsy henkilötietoihin täyttääkseen Kymijoen Työterveyden edellyttämät tehtävät.
Ohjelmisto ja rekisteri sijaitsevat tarkoitukseen rakennetussa palvelinkeskuksessa, joka on varustettu asianmukaisella kulunvalvonnalla, hälytysjärjestelmillä ja varmuuskopioinnilla.
Verkkoyhteys Kymijoen Työterveyden toimipaikan/-paikkojen ja palvelinkeskuksen välillä on salattu asetusten mukaisesti.
)

* Henkilötietolaki 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan
rekisterin tietosisältöä.
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