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1. 
Millä perusteella ja mihin  
tarkoitukseen keräämme tietoja? 

Tietoallas tarjoaa tiedon tallennukseen, hallintaan ja analysointiin sopivia työkaluja 
sekä tehokkaan alustan sovellus- ja raportointikehitykseen. Tietoallas tukee 
organisaation tiedolla johtamista sekä erilaisia lääketieteen tutkimushankkeita. 
Tietoallas tarjoaa myös työkaluja potilaskohtaisen, potilasryhmäkohtaisen ja 
väestötasoisen ennaltaehkäisevän hoidon suunnitteluun.  
 
Tietoallas mahdollistaa organisaation tiedolla johtamisen sekä erilaisten 
lääketieteen tutkimushankkeiden tiedon saannin ja käsittelyn vaatimusten 
mukaisessa tietoturvallisessa käyttöympäristössä, joka täyttää lain ja määräyksen 
vaatimukset. 
 

- Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 552/2019  

- Määräys1/2022 Dnro THL/214/14.00.07/2022 Muiden palveluntarjoajien 

tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset. 

2. 
Millaisia tietoja saamme ja  
keräämme? 

Keräämme tunnisteettomia (pseudonymisoituja) tietoja henkilöstön, 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakkaiden tiedoista, jotka sisältyvät 
Kymenlaakson hyvinvointialueella käytössä oleviin tietojärjestelmiin. 

3. 
Kuinka kauan tietoja säilytetään? 

Kymenlaakson hyvinvointialueen arkistonmuodostus- ja 
tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. 

4. 
Millaisia oikeuksia sinulla  
rekisteröitynä on? 

Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä 
tietosuojalaissa.  
 
Rekisterinpitäjän on kyettävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan käyttävän 
henkilöllisyys. Jos rekisteröityä ei voida tunnistaa, hän ei voi käyttää oikeuttaan. 
Rekisteröity voi kuitenkin toimittaa lisätietoja tunnistamista varten Rekisteröidyn 
oikeudet ovat: 

 oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä 

 saada pääsy tietoihin 

 oikaista tietoja 

 rajoittaa tietojen käsittelyä 

 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman laillista 
perustetta 

 
Voit lukea tarkemmin oikeuksistasi https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet 

5. 
Ketkä vastaanottavat tietojasi? 

HUS ja sen alihankkijat, jotka suorittavat teknisiä ylläpitotehtäviä tietoaltaan 
toimintaan liittyen. Toisiolain mukaisen neuvontapalvelun ja tietojen poiminnan 
osalta käsittelijänä toimii TietoEvry.  

6. 
Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA-
maiden ulkopuolelle? 

Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. 
Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle vain, jos 
vastaanottavan maan on komission päätöksellä katsottu varmistavan riittävän 
tietosuojan tason tai että siirto toteutetaan yleisessä tietosuoja-asetuksessa 
(2016/679) mainittuja asianmukaisia suojatoimia soveltaen. 

7. 
Miten suojaamme henkilötietoja? 

 Tietoja käsitellään tietoturvallisissa käyttöympäristöissä 

 Tietoaltaaseen vietävä data pseudonymisoidaan eli siinä ei ole rekisteröidyn 
suoria tunnistetietoja. 

  Datan käyttöä valvotaan ja käyttö talletetaan käyttölokiin. Henkilötietojen 

käyttöloki tuodaan Kymenlaakson hyvinvointialueen keskitettyyn 

lokienhallintajärjestelmään 

 Salaus 

 Käyttövaltuushallinta 

 Organisaatio seuraa tietoturvan tilannetta ja ympäristön tilannekuvaa Soc ja 
Siem- järjestelmien avulla. 

 
8. 
Keneltä voit kysyä lisätietoja? 

Rekisterinpitäjät, kukin oman vastuualueensa osalta.  
email: kirjaamo@kymenhva.fi; etunimi.sukunimi@kymenhva.fi 
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