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TIETOSUOJASELOSTE 
   Henkilötietolaki (523/1999)10 § ja 24§ 
 
Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-
tietojen käsittelystä (HetiL 24 §). 

 

 
   Laatimispvm: 21.1.2014 

 
 

1. REKISTERINPITÄJÄ   
  
 Turun sosiaali- ja terveyslautakunta  
 PL 670, 20101 Turku    
 

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 

2. VASTUUHENKILÖ 

 
 Työterveysjohtaja Marjo Sinokki, Hämeenkatu 10, 20500 Turku, puh. 02 267 9130 
 040 8401736, marjo.sinokki@turku.fi      
  
 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOITA KOSKEVISSA ASIOISSA 

  
Osastonhoitaja Leena Kuuskoski, Hämeenkatu 10, 20500 Turku, puh. 02 267 9130 
040 7493096, leena.kuuskoski@turku.fi 

 

3. REKISTERIN NIMI 
 
Työterveyshuollon asiakasrekisteri   

   

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS SEKÄ KÄYTETTÄVÄ TIETOJÄRJESTELMÄ 
 

Työterveyshuollon asiakkaille/potilaille annettavia työterveyshuoltolakiin perustuvia ennal-
taehkäiseviä palveluita (työkyvyn ylläpito, työhön liittyvien tapaturmien ja sairauksien ehkäi-
sy ja työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen) ja työterveyshuoltopainotteisia sai-
raanhoitopalveluja koskevien tietojen käsittely sekä suoritetietojen kerääminen. 
 
Potilastiedot ovat erillisiä, itsenäisiä terveydenhuollon tietoja ja erillään perusterveydenhuol-
lon rekistereistä. Potilasrekisteri on järjestetty työnantajakohtaisesti eli työntekijät on kytket-
ty työpaikkatietoihin. 
 
Käytettävä tietojärjestelmä on Pegasos-potilastietojärjestelmä. 

 
 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

 
1. Sähköisesti tallennetut tiedot: 

Potilaan perustiedot; 

 nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot, lähiomaisen tiedot, 
työpaikka ja ammatti 
 

Potilaan terveyttä ja sairautta koskevat tiedot: 

 yhteydenotto ja hoidon tarpeen arviointi 

 hoitotiedot: hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi 



 2 

 terveysneuvonta 

 laboratorio ja kuvantamistutkimuspyynnöt ja vastaukset 

 lääketieteelliset riskitiedot 

 toimintakykyyn liittyvät tiedot 

 lähetteet, hoitopalautteet ja konsultaatiot 

 työolosuhteisiin liittyvät tiedot 

 todistukset, lausunnot, päätökset 
 

Hallinnolliset ja asiakaslaskutukseen liittyvät tiedot: 

 ajanvaraustiedot 

 työnantajan tiedot, maksun määräämiseen liittyvät tiedot 
 

2. Erilliselle palvelimelle tai työasemalle tallennetut tiedot: 
Kyselyt (Voimavarat työssä, Työkykyindeksi, työhyvinvointibarometri), kävely-
testit, kuntotestit, ergometriatestit, spirometriatulokset 
 

3. Manuaalinen aineisto 
Potilas/asiakaskohtaisissa kansioissa säilytetään mm. manuaalisesti allekirjoite-
tut todistusjäljennökset ja potilaan suostumukset sekä EKG-käyrät ja muut pa-
perimuodossa olevat potilasasiakirjat, sähköisen asioinnin sopimukset säilyte-
tään omassa kansiossaan.  

 

6.  REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

  
Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään potilaan/asiakkaan ja /tai hänen edustajansa ilmoitta-
mien tietojen sekä hoitoyksikössä syntyvien tietojen perusteella. 
Yritystiedot saadaan yrityksen kanssa tehtävästä sopimuksesta. Henkilön tietoja voidaan 
saada viranomaisilta ja muilta tahoilta joko potilaan/asiakkaan kirjallisella suostumuksella 
tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella. Tietoja tulee aina ensisijaisesti pyytää poti-
laalta/asiakkaalta itseltään. Potilaalla/asiakkaalla tulee olla tieto, mikäli tiedot hankitaan ni-
menomaisen lain säännöksen perusteella. 

 

7.  HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN 
 

 Hyvinvointitoimialan asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vai-
tiolovelvollisuus. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007), laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)14§, laki viranomaisten toiminnan julki-
suudesta (621/1999) 22, 24§.  

 
– Rekisteritietoja voidaan luovuttaa asiakkaan tai tämän laillisen edustajan vapaaehtoi-

sella ja yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella. Asiakas tai hänen laillinen edustajansa 
voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
785/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
159/2007, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 16§, laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 29§. 
 

– Ilman potilaan suostumusta työterveyshuollon palvelujen tuottajan palveluksessa oleva-
työterveyslääkäri voi luovuttaa tietoja (Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 18§) 

o työnantajalle erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä kirjallisen lau-
sunnon terveystarkastusten johtopäätöksistä sekä niiden perusteella aiheellisis-
ta työsuojelutoimista, siltä osin kuin ne liittyvät työsuojeluun ja työterveyshuol-
toon 

o työsuojeluviranomaiselle ja työsuojeluvalvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteis-
toiminnasta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijalle työsuojelun valvon-
taa varten kohdassa 1 tarkoitetun lausunnon 

o työterveyshuollon palvelujen tuottajalle terveydellisen vaaran seurantaa varten 
tämän pyynnöstä tiedot sellaisen potilaana olleen työntekijän terveystarkastuk-
sista, joka on työskennellyt erityisen sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä 
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ja joka on siirtynyt vastaavalla tavalla vaaralliseen työhön sen työnantajan pal-
velukseen, jonka työterveyshuollosta tietoa pyytävä työterveyshuollon palvelujen 
tuottaja vastaa. 

 
– Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle annetaan sen pyynnöstä ti-

lastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot (eivät sisällä tunnistetietoja). (Laki 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) 2§) 

 
– Rekisterinpitäjä voi myöntää luvan tietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta varten (laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28§). 
 
– Viranomaisille, jolla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin, niitä luovutetaan pyynnös-

tä. Luovutuksen pyytäjä on osoitettava lain kohta, jonka perusteella tietoja pyydetään. 
 

8.  TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 
  

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

 Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ul-
kopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä 
maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perus-
teella. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovut-
tamiseen. 

 
9.  REKISTERIN SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET 
 

– Rekisterinpitäjän ylin johto päättää työntekijöiden käyttöoikeuksista rekisteriin siinä laa-
juudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Tietojen käyttöä valvotaan ja seu-
raamukset väärinkäytöksistä on määritelty. 

 
 Automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuolisel-
ta käytöltä Turun kaupungin tietoverkon käyttöoikeuskirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla 
käyttöoikeusmääräyksillä. 

 
 Muut kuin atk:lla (manuaalisesti) käsiteltävät tiedot  

   valvonnan alaisena kansiossa, kortistossa 
   lukitut työhuoneet 
   kulunvalvonta 

        henkilökunnan allekirjoittama vaitiolositoumus  
 

– Ostopalvelut: Hankittaessa palveluja ulkopuolisilta palveluntuottajilta, huolehditaan tie-
toturvan- ja tietosuojan toteutumisesta palveluntuottajan kanssa tehtävässä sopimuk-
sessa. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toimin-
nassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja 
-turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia 
säädöksiä. 

 

 
10.  REKISTERITIETOJEN TARKASTUSOIKEUS 
       

– Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot. Pyynnöstä 
tiedoista annetaan kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saa-
minen on ilmaista, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi. (Henkilötieto-
laki (523/1999) 26§) 

 
– Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Epäämisperusteena 

voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekiste-
röidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evä-
tään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saat-
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taa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 
PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen 
asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta. (Henkilötietolaki (523/1999) 27§) 

 
– Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoite-

tussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekis-
terinpitäjän luona. (Henkilötietolaki (523/1999) 28§) Pyyntö toimitetaan osoitteeseen:  

  
 Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Kirjaamo 

  PL 670, 20101 Turku 
 
  Käyntiosoite: Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 

 
 

11.  REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN 
 

– Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidynvaati-
muksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puut-
teellinen ja vanhentunut tieto. (Henkilötietolaki (523/1999) 29§) 

 
– *Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Jos tiedon korjaami-

sesta kieltäydytään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla 
on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuu-
tetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle 
määräyksen tiedon korjaamisesta. (Henkilötietolaki (523/1999) 29§) 

 
– Terveydenhuollon tiedot antaa lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöstö. Re-

kisteröidyn pyytäessä tiedon korjaamista, hän tekee tietoa koskevan oikaisupyynnön 
kirjallisesti Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamoon. 

 
– Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 

Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, 
mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. 
Pyyntö toimitetaan osoitteeseen:  

  
 Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Kirjaamo 

  PL 670, 20101 Turku 
 
  Käyntiosoite: Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 

 
12. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET  
 

Potilaalla on oikeus kieltää toisen toimintayksikön tietojen käyttö. Potilas saa tehdä ja 
peruuttaa kiellon milloin tahansa (Terveydenhuoltolaki 2010/1326, 9§). 
 
Itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn kieltoilmoitus toimitetaan kirjallisesti rekiste-
riasioita hoitavalle henkilölle (kohta 4) osoitteeseen: 

 
  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Kirjaamo 

  PL 670, 20101 Turku 
 
  Käyntiosoite: Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 
 

 
 
 
 
*esim. HetiL 30 §:ssä säädetty rekisteröidyn oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely (koskee markki-
nointia ym.), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista [812/2000] 12 ja 13 §, sekä laki potilaan asemasta 
ja oikeuksista [785/1992] 9 § (alaikäisen antama kielto). 
Hyvinvointitoimialalla käsiteltävät tiedot ovat arkaluontoisia ja tietojen luovutus on tarkkaan säännelty. 

 


