31.1.2019

1 (2)

Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa –kyselyn
tiedonkeruun erityisehdot
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehityksen ja
toiminnan seurannasta. Ministeriöllä on työterveyshuoltolain 20 §:n mukaan oikeus saada
tiedot tätä seurantaa varten terveydenhuollon toimintayksiköiltä. Työterveyslaitos vastaa
kyselyn toteuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Kyselyn tietojen
keruu tapahtuu Työterveyslaitoksen sähköisessä järjestelmässä Laatuportaalissa. Keruun
yhteydessä syntyy yhteystietorekisteri työterveyshuoltojen toimintayksiköistä STM:n
hallinnonalan tiedonvälityksen tarpeita varten.
Työterveysyksiköitä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että kyselyyn
organisaation puolesta vastaavalla henkilöllä on riittävä valtuutus organisaation puolesta
hyväksyä alla kuvatut ehdot kirjautuessaan järjestelmään ja antaa pyydetyt tiedot. Lisäksi
tietoja järjestelmään syöttävä henkilö vastaa siitä, että hänen syöttämänsä tiedot ovat oikeat.
1. Kerättävät tiedot ja käyttötarkoitus
Työterveyshuollon toiminta ja laatu -kyselyä varten kerätään tietoja, joita hyödynnetään
raportissa ryhmätasolla. Kyselyssä pyydetään tietoja mm. työterveyshuollon sopimusten ja
asiakkaiden määrästä, palvelut tuottavan työterveyshenkilöstön lukumäärästä, koulutuksesta
ja viikkotyöajasta. Tietoja hyödynnetään nimettömässä muodossa myös viiteaineistona, joka
mahdollistaa vertailun muihin työterveysyksiköihin sekä palveluprosessien kehittämiseen.
2. Tiedonkeruun toteutus
Tiedonkeruu toteutetaan Työterveyslaitoksen web-pohjaisen Laatuportaalin avulla
(www.laatuportaali.fi). Samalla syntyy ajantasainen, Työterveyslaitoksen ylläpitämä rekisteri
työterveyshuoltoyksiköistä Suomessa yhteystietoineen. Työterveysyksiköt vastaavat
yhteystietojensa päivittämisestä myös tiedonkeruuvaiheiden välillä, jotta verkkosivustolla
saatavilla olevat tiedot pysyvät ajan tasalla.
3. Rekisteröityminen ja kirjautuminen järjestelmään
Ensimmäisellä kerralla jokaiselle tiedossa olevalle työterveysyksikölle lähetetään kutsu ja
rekisteröitymiskoodi Laatuportaaliin. Rekisteröitymiskoodin voi käyttää vain kerran. Mikäli
työterveysyksikkö ei ole saanut rekisteröitymiskoodia, pyydämme olemaan yhteydessä
www.laatuportaali.fi sivulla ilmoitettuihin yhteyshenkilöihin.
Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä luo Työterveyslaitoksen sähköisiin palveluihin
henkilökohtaisen käyttäjätilin, joka järjestelmässä linkitetään työterveysyksikön tietoihin.
Työterveysyksikön perustietojen täytön jälkeen käyttäjä täyttää kyselyssä pyydetyt tiedot
ilmoitettuun päivään mennessä.
4. Kerätyn aineiston käyttö ja julkaiseminen
Kerättyjen tietojen pohjalta tuotetaan ja julkaistaan Työterveyshuollon toiminta ja laatu
Suomessa -katsaus. Sen avulla saadaan kokonaiskuva työterveyshuoltokentästä Suomessa ja
voidaan seurata kentän muutoksia. Kerätyn aineiston tarkoitus on palvella mahdollisimman
laajasti työterveyshuollon laadun kehittämistä. Siksi Laatuportaalissa kyselyyn vastaava
organisaatio hyväksyy sen, että Työterveyslaitoksella on tehtäviensä mukaisesti oikeus
säilyttää ja käyttää kerättyä tutkimusaineistoa ja tuloksia työelämän ja myös palveluiden
kehittämiseen kaikilla sellaisilla tavoilla, jotka eivät vaaranna yksityisten tai yhteisöjen
lakisääteistä oikeusturvaa, tietosuojaa tai lakien mukaisia salassapitovelvoitteita.
Katsausaineiston julkiset tiedot työterveyshuoltoyksiköistä julkaistaan julkisella
työterveydeksi.fi – verkkosivustolla, jota Työterveyslaitos ylläpitää. Sivuston tarkoitus on
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tuottaa puolueetonta ja ajantasaista tietoa työterveyshuoltopalveluja tarvitseville asiakkaille
kaikista työterveyshuoltotoimijoista Suomessa.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos voivat käyttää organisaatioiden
yhteystietoja, ml. yhteyshenkilöiden (järjestelmään kirjautuneet käyttäjät)
työsähköpostiosoitetta Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tiedottamiseen ja
viestintään.
5. Julkiset tiedot
Julkiset tiedot hyödynnetään työterveydeksi.fi –verkkosivustolla, jotta työterveyshuollon
asiakkaat voivat löytää tarvitsemansa tiedon Suomen työterveyspalvelujen tuottajista. Julkisia
tietoja ovat työterveysyksiköiden yhteystiedot, yksikön nimi, osoitetiedot, tuottajatyyppi,
palvelukielet, koko ja www-osoite.
6. Henkilötietojen käsittely
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos voivat käyttää henkilön yhteystietoja (nimi,
osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan
tiedottamiseen ja viestintään. Henkilötiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana ovat aina
henkilökohtaisia ja luottamuksellisia. Henkilötietoja voidaan käyttää TTL:n palveluiden
markkinointiin, mikäli käyttäjä antaa siihen luvan.
7. Tietoturva
Laatuportaali-järjestelmän tietoturvakäytännöt löytyvät www.laatuportaali.fi palvelusta.
8. Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleiset ehdot
Laatuportaalin käyttöön sovelletaan Työterveyslaitoksen Sähköisten palveluiden yleisiä
ehtoja, jotka löytyvät www.laatuportaali.fi palvelusta. Kun organisaation puolesta tietoja
syöttävä henkilö kirjautuu järjestelmään, hänen tulee hyväksyä myös nämä yleiset ehdot.
Rekisteröitymällä hyväksyt antamasi tietojen yllä kuvatut käyttötarkoitukset.
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