
 

 
 

Työterveys Wellamo Oy:n Tietosuojaseloste koskien potilastietoja 
Eu:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), soveltaminen 25.5.2018 alkaen 

Tietosuojalaki (1050/2018), voimaan 1.1.2019 alkaen 

    

Laatimispvm: 8.3.2010 ja viimeksi päivitetty 22.5.2019 

1. Rekisterinpitäjä 

  

Nimi 

Työterveys Wellamo Oy, Y-tunnus 2306525-3 

Saimaankatu 23, 15140 Lahti 

2. Rekisteriasioista vastaava 

henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Nimi 

Johtava ylilääkäri Satu Nevalainen 

Saimaankatu 23, 15140 Lahti, satu.nevalainen@tyoterveyswellamo.fi,  

puhelinvaihde (03) 881 1006 

 

3. Muut yhteystiedot  

Tietosuojavastaava 

Sirkku Torikka, sirkku.torikka@tyoterveyswellamo.fi, puh 050 559 7987 

4. Rekisterit 4.1.  Työterveys Wellamo Oy:n työterveyshuollon potilastietorekisteri 

(sähköinen potilastietojärjestelmä) 

 

Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus/rekisterin 

käyttötarkoitus: 

 

 
  

Asiakassuhteen hoitaminen.  

Terveydenhuoltolain (1326/2010, 2. luku, 18 §) vaatiman hoidon järjestäminen. 

Potilaan tutkimus ja hoito. 

Työterveys Wellamon toimipisteisiin saapuvien tai kutsuttujen henkilöiden 

terveydentilan ja sairauksien hoidosta ja seurannasta saatujen tietojen taltiointi. 

Yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten 

toteuttaminen. 

Rekisterin tietosisältö 
(Esim. rekisteröidyn nimi, osoite, 

puhelinnumero jne.) 

 

Ryhmät: työterveyshuollon potilaat 

Tiedot: potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, ammatti ja 

työnantajatiedot. Potilaan tutkimuksessa ja hoidossa syntyneet tiedot. 

Säännönmukaiset tietolähteet  
(Mitä tietoja saadaan, keneltä ja millä 

perusteella, esim. suostumus tai 

lainsäännös) 
 

1) Työterveyshuoltopalveluja Yhtiöltä ostavat työnantajat.  

2) Potilas.  

3) Terveydenhuollon henkilöstö ja muu hoitoon osallistuva henkilöstö. 

4) Konsultaatiovastaukset. 

5) Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilökohtaisella luvalla saatavat 

asiakirjat. 

 

Säännönmukaiset tietojen 

luovutukset ja tietojen siirto  

1) Terveydenhuollon lakisääteiset valtakunnalliset rekisterit; lääkkeiden 

haittavaikutusrekisteri, syöpärekisteri ja tartuntatautirekisteri  

2) Viranomaiset ja muut, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja  

3) Potilaan/asiakkaan suostumuksella: jatkohoito, Kansaneläkelaitos ja 

vakuutusyhtiöt 

4) Henkilölle itselleen 

Eu:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tietoja luovuteta tai siirretä. 

 

5. Rekistereiden suojauksen 

periaatteet 

 
 

A. Manuaalinen aineisto  

Lukittavat työhuoneet. Lukittavat arkistotilat ja -kaapit. 

 

B. Sähköiset tiedot  

Työtehtävän mukaan määritellyt ja rajatut käyttöoikeudet. Edellyttää 

käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
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Potilasrekisteriin tallennettavat tiedot on lainsäädännöllä määrätty salassa 

pidettäviksi ja vaitiolovelvollisuutta koskeviksi. 

 

Työterveys Wellamo Oy:n yhteiskäyttöön tarkoitettu potilasasiakirja, johon 

merkintöjä saavat tehdä hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 

heidän ohjeidensa mukaisesti muut hoitoon osallistuvat henkilöt. 

 

6.  Rekisteröidyn oikeuksien 

käyttäminen ja rekisteröidyn 

informointi tietojen 

käsittelyssä 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada ne 

kirjallisena. Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti tai kirjallisesti 

toimintayksikön työntekijälle tai lähetetään kirjallisena osoitteeseen Työterveys 

Wellamo Oy, Saimaankatu 23, 15140 Lahti. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista, jolloin kirjallinen 

tietojen korjaamispyyntö perusteluineen lähetetään Työterveys Wellamolle edellä 

mainittuun osoitteeseen.  

 

Tietoja pyytäneen henkilön henkilötiedot tarkastetaan tietoja noudettaessa. 

 

Tietosuojaseloste on  julkisesti nähtävillä toimintayksiköissä ja Yhtiön koti-

sivuilla www.tyoterveyswellamo.fi.  

 

Henkilötietojen 

suojausluokka 

Salainen 

 

http://www.tyoterveyswellamo.fi/

