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Villkor för datainsamling för utredningen
Företagshälsovårdens verksamhet och kvalitet i Finland
Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att följa upp utvecklingen och verksamheten
inom företagshälsovårdens servicesystem. För att kunna genomföra uppföljningen har
ministeriet enligt 20 § i lagen om företagshälsovård rätt att begära information av
företagshälsovårdsenheterna inom företagshälsovården. Arbetshälsoinstitutet genomför
undersökningen på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Data för utredningen samlas
in genom en enkät via Arbetshälsoinstitutets elektroniska system, Kvalitetsportalen
(Laatuportaali). I samband med insamlingen skapas ett register med kontaktuppgifter till
verksamhetsenheterna inom företagshälsovården som social- och hälsovårdsministeriet kan
använda för att sprida information inom sitt förvaltningsområde.
Företagshälsovårdsenheterna ombeds att fästa särskild uppmärksamhet vid att den person som
besvarar enkäten på organisationens vägnar har tillräcklig befogenhet till att godkänna de
nedan beskrivna villkoren i samband med registrering till systemet och till att lämna de
efterfrågade uppgifterna. Dessutom ansvarar den person som matar in uppgifter i systemet för
att uppgifterna är korrekta.
1. Uppgifterna som samlas in och deras användningsändamål
För utredningen Företagshälsovårdens verksamhet och kvalitet i Finland samlar man in
uppgifter som kommer att utnyttjas i utredningsrapporten på gruppnivå. I enkäten efterfrågas
bl.a. mängden avtal och kunder inom företagshälsovården, antalet företagshälsovårdspersonal
som producerar tjänsterna, deras utbildning och veckoarbetstid. I anonym form kommer
uppgifterna också att utnyttjas som referensmaterial som möjliggör jämförelser med andra
företagshälsovårdsenheter samt utvecklingen av tjänsteprocesser.
2. Genomförande av datainsamlingen
Datainsamlingen genomförs med hjälp av Arbetshälsoinstitutets webbaserade kvalitetsportal,
Kvalitetsportalen (www.laatuportaali.fi). Samtidigt skapas ett aktuellt, av Arbetshälsoinstitutet
upprätthållet register med kontaktuppgifter till företagshälsovårdsenheterna i Finland.
Företagshälsovårdsenheterna ansvarar för att uppdatera sina kontaktuppgifter även mellan
utredningens insamlingsfaser för att uppgifterna på nätet ska hållas aktuella.
3. Registrering och inloggning i systemet
Första gången skickas en inbjudan och en registreringskod till Kvalitetsportalen till varje känd
företagshälsovårdsenhet. Registreringskoden kan användas endast en gång. Ifall er
företagshälsovårdsenhet inte fått någon registreringskod, vänligen kontakta de
kontaktpersoner som anges på sidan www.laatuportaali.fi.
I samband med registreringen skapar användaren ett personligt användarkonto för
Arbetshälsoinstitutets elektroniska tjänster. I systemet länkas detta konto sedan till
företagshälsovårdsenhetens uppgifter. Efter att ha fyllt i de grundläggande uppgifterna om
företagshälsovårdsenheten fyller användaren i de uppgifter som efterfrågas i enkäten före det
angivna datumet.
4. Användning och publicering av det insamlade materialet
Utifrån de insamlade uppgifterna produceras och publiceras Företagshälsovårdens verksamhet
och kvalitet i Finland -utredningen. Den gör det möjligt att bilda en helhetsuppfattning om
företagshälsovården i Finland och följa upp förändringar på området. Avsikten är att
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utredningen ska bidra till utvecklingen av företagshälsovårdens kvalitet på ett så omfattande
sätt som möjligt. Därför ska den organisation som besvarar enkäten i Kvalitetsportalen
godkänna att Arbetshälsoinstitutet enligt sina uppgifter har rätt att förvara och använda det
insamlade undersökningsmaterialet och resultaten för utveckling av arbetslivet och även
tjänster på alla sätt som inte äventyrar privatpersoners eller samfunds lagstadgade rättsskydd,
integritetsskydd eller lagenliga sekretessplikt.
De offentliga uppgifterna om företagshälsovårdsenheterna i utredningsmaterialet publiceras på
den offentliga webbplatsen työterveydeksi.fi/företagshälsovård.fi som upprätthålls av
Arbetshälsoinstitutet. Syftet med webbplatsen är att producera opartisk och aktuell information
om alla företagshälsovårdsaktörer i Finland för kunder som behöver dessa tjänster.
Social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet kan använda organisationernas
kontaktuppgifter, bl.a. kontaktpersonernas (de inloggade användarnas) arbets-e-postadresser
för information och kommunikation inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
5. Offentliga uppgifter
De offentliga uppgifterna utnyttjas på webbplatsen työterveydeksi.fi, där företagshälsovårdens
kunder kan hitta nödvändig information om producenter av företagshälsovårdstjänster i
Finland. Offentliga uppgifter är företagshälsovårdsenheternas kontaktuppgifter, enhetens
namn, adressuppgifter, typ av producent, servicespråk, storlek och webbadress.
6. Behandling av personuppgifter
Social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet kan använda personens
kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) för information och
kommunikation inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Personuppgifter som
användarnamn och lösenord är alltid personliga och konfidentiella. Kontaktuppgifterna får
användas till marknadsföring av Arbetshälsoinstitutets tjänster, om användaren ger tillstånd till
det.
7. Datasäkerhet
Datasäkerhetsprinciperna för Kvalitetsportal-systemet finns på adressen www.laatuportaali.fi.
8. Allmänna villkor för Arbetshälsoinstitutets elektroniska tjänster
I användningen av Kvalitetsportalen tillämpas de allmänna villkoren för Arbetshälsoinstitutets
elektroniska tjänster som finns på adressen www.laatuportaali.fi. När den person som besvarar
enkäten på organisationens vägnar loggar in i systemet ska denne även godkänna dessa
allmänna villkor.
Genom att registrera dig godkänner du de ovan beskrivna användningsändamålen för de
uppgifter du lämnar.
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