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TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679

1. Rekisterinpitäjä
Kymijoen Työterveys Oy
Koulukatu 21, 48100 Kotka
020 6310 000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Ylilääkäri Maija Melto-Gurung
Kymijoen Työterveys Oy, Hallituskatu 7D, 45100 Kouvola
maija.melto-gurung@kymtt.fi

3. Rekisterin nimi
Terveys- ja hyvinvointirekisteri (mSurvey kyselyt ja etävastaanotto sekä
Webropol kyselyt)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja tarvitaan sähköisten terveys- ja työolosuhdekyselyiden toteuttamiseen ja niistä raportoimiseen kyselyyn vastaajalle.
Ryhmäraportointiin yli 20 hlön vastaajaryhmästä työyhteisölle ja työnantajalle.
Etävastaanoton toteuttamiseen.
Movendos: Tietojen käsittelyn järjestelmätoimittajan roolissa hoitaa Movendos
Oy, Kalevantie 7C, 33100 Tampere.
Webropol: Tietojen käsittely järjestelmätoimittajan roolissa hoitaa Webropol Oy,
Huovitie 3 00400 Helsinki

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tai osa seuraavista tiedoista:
mSurvey terveys- ja hyvinvointikyselyt
- henkilötiedot (henkilötunnus, etunimi, sukunimi, sukupuoli, työnantaja)
- henkilön yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero)
- tietoa käyttäjän elintavoista (esimerkiksi ravinto, liikunta, tupakointi, uni,
alkoholinkäyttö, vireystila), henkilökohtaisista tavoitteista, motivaatiosta
käyttäytymisen muutokseen sekä henkilön terveydentilasta, kuten riskistä
sairastua pitkäaikaissairauteen, verenpaineesta, painosta, pituudesta.
mSurvey työolosuhdekyselyt työnantajalle
- henkilötiedot (etunimi, sukunimi, yhteystiedot)
- yrityksen nimi, osasto/ryhmä
- tietoa työn kuormitustekijöistä ja altisteista
Etävastaanotto
- henkilötunnus, etunimi, sukunimi (vain lokitietoihin)
Webropol kyselyt
- etunimi, sukunimi, syntymäaika
- kyselyn vastaustiedot
Webropol Party kyselyt
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-

vastaajasta ei kysytä eikä tallenneta henkilötietoja

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysaika:
- Kysytyt tiedot poistetaan kyselyjärjestelmästä sen jälkeen kun kysely on
päättynyt ja tiedot on siirretty potilastietojärjestelmään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Potilas:
Potilaan ilmoittamat tiedot
Työnantaja:
Työterveyshuoltosopimuksen piiriin kuuluvien henkilöiden yksilöintitiedot kuten
nimi, sähköpostiosoite.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta muodossa, josta henkilöllisyys voidaan tunnistaa.
Ryhmätietoja ei luovuteta työnantajalle sellaisella muodossa jossa
henkilöllisyyden voisi tunnistaa (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
2004).
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Ei manuaalista aineistoa
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Rekisteri sijaitsee palvelintietokoneessa, joka on sijoitettu suojattuun konesaliin, jonne on estetty pääsy asiattomilta. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin ovat vain niillä palveluntarjoajan työntekijöillä jotka tarvitsevat näitä tietoja tuottaakseen terveyspalveluita, kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Henkilöiden ja henkilöiden tietoja käsittelemään oikeutetun henkilön tarkastellessa
henkilön tietoja, on internetyhteys palvelintietokoneeseen SSL-suojattu, jolla
rekisteri sijaitsee. Internetin kautta asiattomilta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Lisäksi tietojärjestelmän ylläpitäjän oikeudet ovat vain niillä
tietojärjestelmän toimittajan (Movendos Oy) henkilöillä, jotka tarvitsevat pääsyn
tallenteisiin järjestelmän oikean toiminnallisuuden varmistamiseksi.
Etävastaanotossa järjestelmän lokitietoihin jää henkilön vastaanotolle kirjautumistiedot ( henkilötunnus, etunimi, sukunimi), asiakasta palvelleen ammattilaisen nimi sekä etävastaanoton alkamis- ja loppumisaika. Etävastaanottoa ei tallenneta. Etävastaanotosta tehdään asianmukainen kirjaus potilastietojärjestelmään.
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Webropol kyselyn rekisterin suojauksen periaatteet löytyvät erillisdokumentista
joka toimitetaan pyydettäessä. Suojausperiaate on äärimmäisen korkea ja kattaa eu-lainsäädännön vaatimukset.

9. Tarkastusoikeus
Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot (Henkilötietolaki (523/1999) 26 §).
- Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä.
- Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille.
Mikäli vain osa rekisteriin merkityistä tiedoista jää em. perusteella tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää muut hänestä talletetut tiedot.
- Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta yhden kerran vuoden aikana
toteutettuna
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella,
jonka saa Kymijoen Työterveys Oy:n toimipisteistä, verkkosivuilta tai potilasasiamieheltä. Tarkastusoikeus toteutetaan joko henkilökohtaisesti käynnin
yhteydessä tai toimittamalla potilaalle sairauskertomuskopiot.
Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy tietojen antamisesta, kieltäytymisestä annetaan
kirjallinen todistus. Todistuksessa mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Tarkastusoikeuden epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut
vastausta rekisteröidylle. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi.
Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Rekisteröidylle varataan ilman aiheetonta viivytystä tilaisuus tutustua hänestä rekisteriin talletettuihin tietoihin. Pyydettäessä tiedot annetaan kirjallisesti. Tiedot on
annettava ymmärrettävässä muodossa.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 29 §).
Tiedon korjaamista ei kuitenkaan saa suorittaa potilaan vaatimalla tavalla, jos
tieto potilaan tutkimuksen tai hoidon kannalta arvioiden on tarpeellinen/välttämätön ja tiedon tallentamiselle on lain mukaiset perusteet. Hoitovastuuseen liittyvien syiden vuoksi on terveydenhuollon rekistereissä säilytettävä
myös aikaisempi tieto asianmukaisin korjausmerkinnöin (Sosiaali- ja terveysministeriön (”STM”) asetus potilasasiakirjoista 289/2009).
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Tiedon korjaamisvaatimus tehdään aina kirjallisena. Vaatimus tulee yksilöidä ja
perustella riittävästi käyttämällä tätä tarkoitusta varten laadittua Rekisteritietojen korjaamisvaatimuslomakkeella, joka on saatavilla osoitteesta
http://kymijoentyoterveys.fi/yhteydenotto/potilasasiakirjapyynnot/ kohdasta ”Pyyntölomakkeet”. Tiedon korjaamista koskeva vaatimus osoitetaan ylilääkärille. Korjauksen tekee ensisijaisesti alkuperäisen kirjauksen tehnyt henkilö
tai mikäli tämä ei ole mahdollista, ylilääkäri. Potilaan hoidon kannalta tarpeettomat tiedot tulee poistaa.
Korjatut ja mahdollisesti poistetut tiedot jäävät tausta-aineistoon ja ovat sieltä
myöhemmin todennettavissa.
Korjaus- ja poistomerkinnöissä tulee näkyä korjauksen kohde, korjauksen peruste, päätöksen tehneen henkilön nimi ja asema sekä päätöspäivä (STM:n
asetus potilasasiakirjoista 289/2009). Jos korjauksen toteuttaa joku muu henkilö kuin päätöksen tekijä, myös hänen nimensä, asemansa ja korjauksen toteuttamispäivä tulee ilmetä.
Jollei vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, siitä on annettava potilaalle
kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta
ei ole hyväksytty (Henkilötietolaki29 §). Lisäksi on ilmoittava valitusmahdollisuudesta ja annettava muutoksenhakuohjeet.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet (kielto-oikeus)
Potilas voi hallinnoida omia suostumuksiaan ja kieltojaan asioidessaan Kymijoen Työterveys Oy:n toimipisteissä ja OmaKanta- palvelussa.
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