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Laatijan tiedot 
Laadittu (pvm ja nimi) 
7.5.2018 Mika Saren 

Päivitetty (pvm ja nimi) 
01.06.2021 Tuomas Mainio 

Rekisteritiedot 
1 Rekisterin nimi 
 

Coronaria Diagnostiikka asiakasrekisteri 
2 Rekisterin pitäjä (nimi, osoite, puhelin) 
 

Coronaria Diagnostiikka Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu  
 
Tämä tietosuojaseloste koskee niitä Coronaria Diagnostiikka Oy:n ja sen tytäryhtiöiden 
tuottamien terveyspalveluiden asiakkaita, joiden osalta Coronaria Diagnostiikka Oy tai sen 
tytäryhtiö toimii rekisterinpitäjänä. 
 

3a Rekisteriasioista vastaava henkilö (nimi, osoite, puhelin, sposti) 
 

Toimitusjohtaja Tarmo Sauvola, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu 
puhelin 040 58 28 793, tarmo.sauvola@coronaria.fi  
3b Rekisteriasioiden yhteyshenkilö(t) (nimi, puhelin, sposti) 
 

Tietosuojavastaava Tuomas Mainio, tietosuojavastaava@coronaria.fi  
 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

 
Käsiteltävät tiedot tallennetaan potilaiden kudos- ja solunäytteistä lausuntomuotoisia 
vastauksia antavien patologianlaboratorioiden tuotannonohjaus ja kirjaamisjärjestelmään, joka 
on tarkoitettu terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisten käyttöön.  
 
Rekistereihin talletettuja tietoja käytetään lääkärin tukena diagnoosia ja lausuntoa 
määritettäessä. 
 
Perusteet henkilötietojen käsittelylle: 

- sopimus rekisteröidyn ja palveluntuottajan (Coronaria Diagnostiikka Oy:n) välillä 

- rekisteröidyn suostumus  

- rekisteröidyn elintärkeät edut 

- lakisääteiset perusteet, jossa toimintaa ohjaa seuraava lainsäädäntö: 
o Sosiaalihuoltolaki (710 / 1982 ja 621 / 1996)  
o Kansanterveyslaki (KTL 66/1972, KTA 802 / 1972)  
o Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734 /1992)  
o Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912  
o Sotilasvammalaki (404/1948, 481/1960) 
o Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

(380/87) 
o Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/77) 
o Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/1990) 
o Päihdehuoltolaki (41/1986) 
o Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (2015) 
o Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 
o Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 
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o Tietosuojalaki (5.12.2018/1050) 
Oikeellisuusperuste tietojen käsittelylle tässä rekisterissä on EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklan 6 mukaisesti: 

- Rekisteröidyn antama suostumus 
- Osapuolten välinen sopimus 

 
 

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus 
5 Rekisterin tietosisältö 
 

Asiakkaat 

- Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta, sukupuoli) 

- Terveydentilaan ja lääkitykseen liittyvät tiedot 

- Diagnoosit 
 
 
Työntekijät 

- Henkilötiedot (nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

- Ammattinimike ja tehtävä organisaatiossa 

- Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus 
 
Rekisteriin talletetaan käytön seurannan lokitiedot. Kaikki rekisteriin talletettavat tiedot ovat 
salassa pidettäviä.  
 
Syntyvät asiakasasiakirjat ja biologiamateriaali sisältävät näytteet säilytetään Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009 mukaisesti. Pysyvästi säilytetään 8., 18. 
ja 28. päivänä syntyneiden kaikki asiakasasiakirjat. (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, 
§24) 
 
 

6 Säännönmukaiset tietolähteet 
 

- Asiakkaan lähettävä lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen 

- Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20§:ssä määritellyt 
viranomaiset ja julkisoikeudelliset yksiköt, laitokset ja yhteisöt sekä yksityiset 
ammattihenkilöt 

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 

Potilastietojärjestelmästä siirretään automaattisesti laskutukseen liittyvää tietoa Coronaria 
Diagnostiikka Oy:n laskutusjärjestelmään. Tieto siirretään käyttäen laskutusjärjestelmän 
rajapintaa ja suojattua yhteyttä. 
 
Tietoja luovutetaan myös tarpeen mukaan Kelalle kelakorvauksen saamista varten. 
 
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.  Potilastietojärjestelmään 
talletettuja tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle. 
 

Rekisterin suojaaminen 
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9 Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
A. Manuaalinen aineisto 

Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen 
säilytystiloihin on pääsy ainoastaan henkilökunnalla. 

 

B. Sähköinen aineisto 

Käytettävien potilastietojärjestelmien käyttäjinä toimii Coronaria Diagnostiikka Oy:n henkilökunta.   
 
Potilastietojärjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
Käyttäjien oikeustasot on pääkäyttäjän toimesta asetettu siten, että he näkevät vain tehtävänsä 
kannalta välttämättömät tiedot. Tietojen lisäys-, muokkaus-, ja katselutoiminnot kirjautuvat 
automaattisesti käyttölokiin, josta ne voidaan jälkikäteen todentaa. 
 
Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Perusteet:  

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679,  
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14§ ja 15§ (812/2000). 
 

Rekisteröidyn oikeudet 
10 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen 

 

Rekisteröidyllä on: 
- Oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa. EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä 

on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin.  
- Oikeus vaatia tiedon korjaamista. EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on 

oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.  
- Oikeus tarkastaa omia tietojaan koskevat järjestelmän lokitiedot. Lokitiedoista selviää, 

kuka rekisteröidyn tietoja on käsitellyt, mitä muutoksia tietoihin on tehty ja milloin. 
 
Kaikki pyynnöt osoitetaan kirjallisena Coronarian tietosuojavastaavalle. Lomakkeen saa mistä 
tahansa Coronarian toimipisteestä. 
 

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 
Rekisteröidyllä on: 

- Oikeus poistaa tiedot järjestelmästä. EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä 
on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman 
aiheetonta viivytystä.  

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että 
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä 
toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. 

- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun 
toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.  

 
Näitä rekisteröidyn oikeuksia ei sovelleta lakisääteisissä järjestelmissä. Coronaria Diagnostiikka 
Oy ei siis rekisteristä riippuen välttämättä voi lain mukaan siirtää tai poistaa tietoja järjestelmistä. 
Pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. 
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Kaikki pyynnöt osoitetaan kirjallisena Coronarian tietosuojavastaavalle. Lomakkeen saa mistä 
tahansa Coronarian toimipisteestä.  
  

 


