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Rekisterinpitäjä
Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy
2281070-9
Kivihaantie 7, 00310 Helsinki
p. +358 9 52561
tietosuojavastaava@medix.fi
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Yhteishenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Harri Heino, tietosuojavastaava
Kivihaantie 7, 00310 Helsinki
p. +358 9 52561
tietosuojavastaava@medix.fi
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Rekisterin nimi
Kotinäytepalvelun henkilötietorekisteri
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojen käsittelyn tarkoituksena on tuottaa yksityisenä terveydenhuollon
toimintayksikkönä lääketieteellisiä tai vastaavia tutkimuspalveluita asiakkaille.
Potilastietojen tallennusta ja käsittelyä tarvitaan näytteiden identifioimiseen
laboratoriotietojärjestelmässä, ja sillä on tarkoitus edistää potilaiden tutkimusta ja hoitoa.
Tietojen käsittely tapahtuu asiakkaiden toimeksiannosta.
Annettuja henkilötietoja ei käytetä muuta tarkoitusta kuin palveluntuottamista varten.
Henkilöiden tietoa säilytetään kotinäytepalvelujärjestelmässä 9 kk:ta, ja Yhtyneet Medix
Laboratoriot Oy:n tuotantojärjestelmässä Sosiaali- ja Terveysministeriön potilasasiakirjojen säilytyksestä annetun ohjeen mukaisen ajan.
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Rekisterin tietosisältö ja käsittelijät
Tutkittavien henkilöiden (potilaiden)
- nimi
- henkilötunnus
- osoite
- puhelinnumero
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- sähköpostiosoite
- tutkimuspyynnöt ja tutkimusvastaukset
- testiä varten asiakkaalta pyydettävät mahdolliset lisätiedot.
- Mikäli palvelu sisältyy tilaajan työterveyshuollon piiriin, rekisteriin merkitään tieto
työnantajasta.
Tietoa käsittelevät YML:n työntekijät, jotka työtehtäviensä puolesta joko lähettävät
tilattuja testipaketteja, vastaanottavat testinäytteet, selvittävät ongelmatilanteita. Myös
järjestelmän toimittajalla (kolmas osapuoli) on pääsy tietoihin ylläpitotehtävien
yhteydessä.
Oikeudet järjestelmään on määritelty työtehtävän mukaan.
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Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus päästä antamiinsa henkilötietoihin.
Rekisteröidyllä on oikeus antamiensa tietojen oikaisemiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen ennen kuin tiedot normaalimääräajan
puitteissa poistettaisiin.
Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli tietosuojaasetuksen rikkomista on tapahtunut.
Korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tutkittavan henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan korjauspyynnön toimittamisen
yhteydessä.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Kotinäytepalvelua käyttäviltä henkilöiltä saadut tiedot.
Järjestelmässä käytetään vahvaa tunnistautumista (Tupas, Suomi.fi); henkilötiedot
tarkastetaan joko pankilta tai Väestörekisterikeskuksesta.
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Potilastiedot ovat salassapidettäviä, ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
Potilastietoja voidaan luovuttaa tutkittavalle henkilölle itselleen, ellei siihen ole
lainsäädännöllistä estettä.
Potilastietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä tutkittavan henkilön suostumuksella
(laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 13 §). Jos tutkittavalla henkilöllä ei ole
edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen
laillisen edustajansa suostumuksella. Edelleen potilastietoja voidaan tapauskohtaisesti
luovuttaa nimenomaisen lainsäännöksen
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nojalla. Tietoja voidaan lisäksi STM:n luvalla luovuttaa tieteelliseen tutkimukseen
sivulliselle (PotL 13 § 4 mom).
Lainsäädännön nojalla potilastietoja voidaan luovuttaa terveyden- ja hyvinvoinnin
laitokselle tartuntatauti-ilmoituksissa, sekä muille tietojen saantiin oikeutetuille
viranomaisille ja yhteisöille (tartuntatautilaki 583/1986 23 a §, laki terveydenhuollon
valtakunnallisista henkilörekistereistä 556/1989 3 §).
Niissä tapauksissa. että palvelu sisältyy työterveyshuoltoon tai kunnan tarjoamaan
palveluun, tiedot luovutetaan kyseiseen työterveyshuoltoon tai kuntaan. Tällöin tietoja
luovutetaan sopimuksenvaraisesti (sopimus sisältää tietosuojan turvaamisen periaatteet).
Analyyttistä alihankintaa varten tietoja voidaan siirtää kotimaisille ja EU:n alueella
sijaitseville yhteistyölaboratorioille. Alihankintasopimuksissa määritellään tietosuojan
periaatteet. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen
ulkopulelle.
Kanta-arkistoon siirretään kuluttajien tilaamien testien tulokset niiltä osin kun se
mahdollista on.
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto
Manuaalisen aineiston käsittely tapahtuu Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n tiloissa
Helsingissä. Tiloihin on rajoitettu pääsy ja kulunvalvonta. Tiloissa säännönmukaisesti
asioivilta ja YML:n henkilöstöltä on sitoumukset salassapidosta joko suoraan tai
organisaatioiden välisen sopimussuhteen kautta. Jos poikkeustapauksessa manuaalista
aineistoa käsitellään YML:n tilojen ulkopuolella, tietosuojan ja –turvan toteuttamisesta
sovitaan erikseen yleensä kirjallisesti.
B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n tietojärjestelmät on varmennettu ja suojattu teknisin ja
organisatorisin toimin sekä toimintatapoihin liittyvin menettelyin ulkopuolista
lähestymistä vastaan alan parhaan käytännön mukaisesti. Tietojärjestelmät sijaitsevat
Suomessa Vahti-luokitetussa (korkea taso) palvelinsalissa.
Kotinäytepalvelulle suoritetaan tietoturva-auditointi säännöllisin väliajoin.

