Päivitetty 21.5.2018
Liite työterveyshuollonpalvelusopimukseen

Työterveyspalveluihin liittyvien henkilötietojen käsittely
Etelä-Savon Työterveys Oy = ESTT toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä kaikkien työterveyspalveluidensa
asiakas- ja potilastietojen osalta. Henkilötietojen käsittelyllä on lakisääteinen peruste. Henkilötietojen
käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja jatkossa kansallista tietosuojalakia,
terveydenhuollon erityislainsäädäntöä mukaan lukien työterveyshuoltolaki (1383/01), laki potilaan
asemasta ja oikeuksista (785/92) sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä (159/07).

ESTT asiakas- ja potilastietorekisterinpitäjänä
ESTT käsittelee henkilötietoja lakiperusteisesti työterveyshuollon palveluita tuottaakseen itsenäisenä
potilastietorekisterin pitäjänä. ESTT toteuttaa rekisterinpitäjän velvoitteet voimassaolevan lainsäädännön
mukaisesti. ESTT:n potilastietojärjestelmässä oleva tieto on luokiteltu arkaluonteiseksi tiedoksi.
Henkilötietoja kerätään työterveyshuollonpalveluiden ja potilaan hoidon toteuttamiseksi. Asiakasrekisterin
pidon perusteena on työterveyshuollonpalvelusopimusten synnyttämä asiakkuus ja sen hoitaminen ja
viestintä.
ESTT:n velvoitteet itsenäisenä rekisterinpitäjänä mukaan lukien potilastietojen säilyttämiseen liittyvät
velvoitteet pysyvät voimassa ESTT:n ja asiakkuutta koskeva sopimuksen päätyttyä. Asiakasrekisterin
olemassaolon perusteena on työterveyshuollonpalvelusopimusten synnyttämä asiakkuus ja sen hoitaminen
ja viestintä.

Etelä-Savon Työterveys Oy:n yhteistyökumppanit ja alihankinta
ESTT:llä on oikeus käyttää ulkopuolisia palvelutuottajia työterveyshuollonpalveluiden tarjoamiseen, niissä
tilanteissa, joissa emme itse pysty palvelua tuottamaan. ESTT luovuttaa silloin henkilötietoja
yhteistyökumppanilleen työterveyshuollonpalvelun tuottamiseksi saman lain perusteella kuin toimii itsekin
henkilötietojen käsittelijänä ja potilasrekisterin pitäjänä. Ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa ESTT:llä
on velvoite huolehtia tietosuojamääräysten noudattamisesta alihankinnan yhteydessä.
ESTT käyttää ulkopuolisia palvelutarjoajia voimassa olevien sopimusten mukaisesti esimerkiksi
laboratoriopalveluiden, kuvantamisen ja erikoislääkäripalveluiden toteuttamiseen. Tällöin ESTT siirtää
henkilötietoja palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja ESTT:n lukuun käsittelijöinä ja
palvelusopimuksissa on huomioitu kulloinen tietosuojalainsäädäntö ja velvollisuudet henkilötietojen
käsittelijöinä.
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Etelä-Savon Työterveys Oy:n velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä periaatteita:
-

henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi
henkilötietoja on käsiteltävä ennalta määrätyn käyttötarkoituksen mukaisesti
henkilötietojen on oltava täsmällisisä ja päivitettyjä sekä asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja
siihen, mikä on tarpeellista suhteessa tietojen käyttötarkoitukseen
tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn ja käyttötarkoituksen
toteuttamista varten
henkilöllä on mahdollista tarkistaa tietonsa
henkilöllä on mahdollista vaatia häntä koskevien tietojen korjaamista, sikäli kun ne ovat vääriä ja
asiattomia.

Tietosuojaseloste löytyy Etelä-Savon Työterveys Oy:n nettisivuilta www.estt.fi
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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