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4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Tietoja käsitellään Preventio Jyrää-hankkeen pilotin edistymisen seurannan ja raportoinnin 

tukena. 

Käsittelyn oikeusperuste 

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 

lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h-kohta:  

Käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia 

varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveys- tai 

sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai sosiaalihuollon 

palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön 

perusteella tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja 

noudattaen 3 kohdassa esitettyjä edellytyksiä ja suojatoimia; 

Tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 3 kohta: Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja 

voidaan käsitellä 2 kohdan h alakohdassa esitettyihin tarkoituksiin, kun kyseisiä tietoja 

käsittelee tai niiden käsittelystä vastaa ammattilainen, jolla on lakisääteinen 

salassapitovelvollisuus unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön perusteella tai 

kansallisten toimivaltaisten elinten vahvistamien sääntöjen perusteella, taikka toinen 

henkilö, jota niin ikään sitoo lakisääteinen salassapitovelvollisuus unionin oikeuden tai 

jäsenvaltion lainsäädännön tai kansallisten toimivaltaisten elinten vahvistamien sääntöjen 

perusteella. 



Terveydenhuoltolain pykälä 8 laadun ja näyttöön perustuvan hoidon seuraamiseksi, pykälä 

12 terveyden- ja hyvinvoinnin raportoimiseksi ja pykälä 14 riskien seulomiseksi.  

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä pykälä 14: 

Sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajalla on oikeus salassapitovelvoitteiden 

estämättä sekä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h alakohdan nojalla käsitellä ja 

yhdistellä tunnisteellisesti asiakastietoja, jotka ovat syntyneet sen omassa toiminnassa tai 

ovat sen omiin rekistereihin tallennettuja, jos se on välttämätöntä palvelunantajan vastuulla 

toteutettavan palvelutoiminnan tuottamista, seurantaa, arviointia, suunnittelua, 

kehittämistä, johtamista ja valvontaa varten. 

Keskeinen lainsäädäntö 

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  

 Tietosuojalaki (1050/2018)  

 Terveydenhuoltolaki 

 Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) 

5. Rekisterin tietosisältö 

- Rekisterin tietosisältö korvaa potilastietojärjestelmästä vielä puuttuvan raportin. 

 

Rekisterissä käsiteltävät tiedot ovat: 

 

- Pilotin kohderyhmän näyttöön perustuvasta seurannasta pudonneet raskausdiabeteksen 

sairastaneet henkilöt: Terveyshyötyarvio-työkalusta saatu pseudokoodi, 

potilastietojärjestelmästä saatu henkilötunnus ja nimi. 

 

- Lisäksi rekisteriin kerätään henkilöstä pilotin raporttiin seuraavat tiedot:  

 

1. Asiakas ei sovi pilottiin koska? vaihtoehtoja lista: kieli, digitaidottumuus/ei pysty Maisan 

käyttöön, muuttanut, estävä sairaus, muu mikä? 



2. Maisa ei käytössä, otti käyttöön, kun tarjottiin puhelimitse. Vaihtoehdot: kyllä/ei 

3. Halukas osallistumaan pilottiin. Vaihtoehdot: kyllä/ei 

4. Ei halua osallistua pilottiin, hoidossa työterveyshuollossa/yksityinen 

5. Ei halua osallistua pilottiin, miksi? jos kertoo syyn 

6. Omaolon hyvinvointitarkastuksesta vihreä/keltainen/punainen/ei tehnyt  

7. Kuinka tiheä välimittaus kytkettiin keltaisille? miksi tiheämpi kuin 6kk 

8. seurantalomake täytti/ei 

9. laboratoriokokeet kävi/ei 

10. Poistui prosessista, missä vaiheessa? syy, jos tiedossa 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Mahdolliset tietoluovutukset koskevat vain 

anonymisoitua tilastotietoa pilotin vaikuttavuudesta. Näistä tiedoista ei voida tunnistaa 

yksittäisiä pilottiin osallistuneita.  

7. Tietojen säilytysajat 

Kaikki henkilötietoja sisältävät tiedot säilytetään enintään vuoden 2023 alkuun, ja 

poistetaan tämän jälkeen. Tiedostoista tuhotaan henkilötiedot. Tämän jälkeen säilytetään 

ainoastaan geneeristä anonyymia tietoa. 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Pseudokoodit Terveyshyötyarviosta 

Pilottihoitajat tunnistavat potilaan potilastietojärjestelmässä ja keräävät muut tiedot pilotin 

aikana potilaskontaktissa. 


