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TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta on riippumaton ja puolueeton liikenne- ja
potilasvahinkoasioita käsittelevä oikeussuojaelin. Lautakunnan tehtävänä on antaa
ratkaisusuosituksia ja lausuntoja liikennevakuutuslain, liikennevakuutuslain perusteella
korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain ja potilasvakuutuslain mukaisissa yksittäisissä
korvausasioissa ja tarvittaessa myös yleisiä mainittujen lakien soveltamista koskevia
suosituksia. Lautakunnan tulee pyrkiä korvauskäytännön yhtenäistämiseen sekä liikenneja potilasvahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseen tiedottamalla
toiminnastaan ja ratkaisukäytännöstään.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalle laissa
säädettyjen tehtävien suorittaminen.
Asiahallintajärjestelmän tietoja käytetään muodostamaan tilastoja kuvaamaan muun
muassa vireillä olevien ja käsiteltävänä olevien asioiden määrää ja käsittelyaikaa.
KÄSITELTÄVÄT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET
Asianhallintajärjestelmään merkitään tiedot lautakunnan käsiteltäväksi saatetuista asioista
ja käsittelyn toimenpiteistä. Rekisteritietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin ne
on kerätty.
Liikenneja
potilasvahinkolautakunnassa
käsiteltävät
henkilötiedot
saadaan
ratkaisusuosituksen tai lausunnon pyytäjältä, joka tapauksesta riippuen voi olla joko
vahingonkärsinyt, vakuutuslaitos tai muu korvaukseen oikeutettu, tai tuomioistuin.
Käsiteltäviä tietoja ovat vahingonkärsineen henkilön perustiedot (nimi, henkilötunnus ja
yhteystiedot) sekä käsiteltävää vahinkoasiaa koskevat tiedot. Käsiteltäviin henkilötietoihin

kuuluvat myös muut asian käsittelyn kannalta välttämättömät tiedot (kuten tiedot
terveydentilasta, ansioista ja etuuksista).

Ratkaisusuosituksen pyytäjän tai vahinkoa kärsineen yksilöintitiedot tallennetaan liikenneja potilasvahinkolautakunnan sähköiseen asianhallintajärjestelmään.
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalla on oikeus saada käsiteltävänään olevan asian
selvittämiseksi tarpeelliset ja käsiteltävänä olevan korvausasian ratkaisemista varten
välttämättömät tiedot:
-

vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomaiselta sekä muulta taholta, johon
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sovelletaan, tiedot vahinkoa
kärsineen tai korvaukseen oikeutetun työsuhteista, yrittäjätyöstä ja ansioista,
hänelle maksetuista etuuksista ja muista tarpeellisista seikoista;

-

työnantajalta tiedot vahinkoa kärsineen työstä, työnantajan hänelle maksamista
vastikkeista ja niiden perusteista ja muista näihin verrattavista seikoista; ja

-

lääkäriltä ja muulta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa
tarkoitetulta ammattihenkilöltä, potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa
tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä ja sosiaalipalveluiden tuottajalta tai
hoitolaitokselta näiden laatimat lausunnot ja muita tietoja potilasasiakirjoista,
terveydentilasta, työkyvystä, hoidosta ja kuntoutuksesta.

TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN VASTAANOTTAJARYHMÄT
Asianosaisille varataan ennen asian ratkaisemista mahdollisuus lausua mielipiteensä
asiasta ja lautakunnan saamista selvityksistä. Kuulemisvelvollisuuden toteuttamiseksi
lautakunta luovuttaa tietoja lautakunnan käsiteltävänä olevan asian osapuolille, joita ovat
asiasta riippuen vakuutuksenantaja, vakuutuksenottaja, korvausvastuussa oleva
vakuutuslaitos, terveydenhuollon toimintayksikkö tai muu asianosainen.
Lautakunta voi lääketieteellisen kysymyksen selvittämiseksi pyytää kirjallisen lausunnon
lautakunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä tai lautakunnan pysyväksi asiantuntijaksi
nimitetyltä henkilöltä. Lautakunnalla on oikeus kuulla myös muita kuin pysyväksi
asiantuntijaksi nimitettyjä asiantuntijoita. Asiantuntijalle luovutetaan lausunnon laatimista
varten tarpeelliset tiedot. Henkilötietoja sisältävä sähköinen viestintä tapahtuu salattua
kanavaa käyttäen. Lautakunnan lääkärit ja asiantuntijat käsittelevät tietoja lautakunnan
antamien dokumentoitujen ja lainmukaisten ohjeiden mukaisesti noudattaen
salassapitovelvollisuutta ja lainsäädännön edellyttämiä turvallisuustoimenpiteitä.
Tietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvan velvoitteen perusteella viranomaisille,
esimerkiksi kantelu- ja valvonta-asioissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle,
Oikeuskanslerinvirastolle, Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Finanssivalvonnalle.
TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään ja käsitellään sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Liikenne- ja
potilasvahinkolautakunnalle palveluja tuottavat toimijat ovat käsittelysopimuksissa
sitoutuneet noudattamaan lautakuntaa velvoittavia salassapitosäännöksiä sekä toimimaan
dokumentoitujen ja lainmukaisten sopimusehtojen ja ohjeiden mukaisesti.
Asianhallintajärjestelmä on suojattu ja siihen on pääsy vain henkilöillä, joilla on
työtehtäviensä vuoksi myönnetty käyttöoikeus rekisteriin. Pääsy sähköiseen rekisteriin on
myös vaitiolositoumusten piiriin kuuluvan teknisen tuen henkilöillä.
Käyttöoikeuksia myönnetään vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä
suorittamiseksi, ja vain siinä laajuudessa kuin se on työtehtävien vuoksi tarpeen. Mikäli
työtehtävät muuttuvat tai henkilö siirtyy pois lautakunnan palveluksesta, poistetaan
käyttöoikeudet välittömästi. Henkilöstön ja lautakunnan jäsenten salassapitovelvollisuus
jatkuu palvelusuhteen päättymisen jälkeenkin.
Lautakunnalle saapuva muu kuin sähköinen aineisto säilytetään kulunvalvonnalla
suojatuissa tiloissa.
Tiedot säilytetään Suomen voimassa olevan oikeuden mukaisesti. Säilytysaika määräytyy
muun muassa tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain ja kirjanpitolain mukaan. Henkilötietojen
säilytysaika perustuu lainmukaisiin kanne- ja vanhentumisaikoihin sekä arkistolaissa,
arkistolaitoksen määräyksessä ja arkistonmuodostamissuunnitelmassa määritettyihin
aikoihin.
Luottamuksellisia henkilötietoja sisältävä sähköinen viestintä tapahtuu salattua kanavaa
käyttäen.
Muutoin tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain mukaisesti.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Mahdolliset tietoturvaloukkaukset
Saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta lautakunta tekee riskiarvion ja
ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa, mikäli loukkauksesta
arvioidaan aiheutuvan riski sen kohteena olleille henkilöille. Korkean riskin tilanteissa
asiasta ilmoitetaan lisäksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteröidylle. Lautakunta
dokumentoi kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, niiden vaikutukset sekä niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUTESI
Pääsy henkilötietoihin
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Sinulla on myös oikeus saada jäljennös itseäsi koskevista tiedoista. Näitä koskevat
pyynnöt tulee esittää lautakunnalle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti.

Henkilötietojen oikaiseminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva käsittelyn kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisterinpitäjä
hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, sen on annettava asiasta
kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole
hyväksytty.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos lautakunta kieltäytyy tarkastus- tai korjauspyynnöstäsi tai jos katsot, että
henkilötietojasi muutoin käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti, sinulla on oikeus
saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00531 HELSINKI

