
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
 20.2.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Fysioterapeutti Kirsi Lindgren 

Osoite 

Kaivolantie 9 04500 Kellokoski Finland 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358405248862, hippu.lindgren@luukku.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Kirsi Lindgren 
Osoite 

Kaivolantie 9 04500 Kellokoski 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358405248862, hippu.lindgren@luukku.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste on asiakassuhteen hoitaminen ja potilaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas-ja asiakasrekisterin ylläpito. Kerättyä tietoa 
käytetään terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen.  Rekisterinpitäjä voi käyttää potilastietojen 
käsittelyssä alihankkijaa (esim. sähköisiä potilastietojärjestelmiä tuottava yritys), jolloin alihankkijan 
kanssa laaditaan sopimus henkilötietojen käsittelystä (EU:n tietosuoja-asetus 28 artikla ja 
potilasasiakirja-asetus 298/2009 5 §).  

Yritys on 2017 liittynyt Kansalliseen potilastiedon arkistoon/ Kanta-arkistoon, jolloin tiedot lähetetään 
säännönmukaisesti  Kelan ylläpitämään valtakunnalliseen tietojärjestelmään. 

Tietojen käsittely perustuu Henkilötietolain 8 §:ään sekä Lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista 
(1992/785). Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 § ja 14 
§, Rikoslaki 38/1 - 2 §). Henkilötietojen antaminen on palveluiden antamisen edellytys eli 
potilaana/asiakkaana ei voi kieltäytyä antamasta hoidon kannalta tarpeellisia tietoja. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää hänestä kerättyä tietoa nähtäville ja 
pyytää tietojen oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Mikäli muiden kuin lakisääteisten 
tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus milloin 
tahansa. 

Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa löytyy tietosuojavaltuutetun toimistosta 
www.tietosuoja.fi 

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. Tietojen 
käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

1. Yksilöintitiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin, muut yhteystiedot esim. sähköposti 

2. Asiakkaan kieli ja mahdollinen huoltaja/yhteyshenkilö 

3. Erillinen laskutusosoite 

4. Asiakkaan hoidosta vastaava terapeutti ja toimipiste 

5. Ajanvaraukset 

6. Käyntikerrat ja toimenpiteet 

7. Mahdolliset liitetiedostot mm. hoitoon liityvät asiakirjat tai tekniset tallenteet 

 

Potilastietoja säilytetään lain ja asetusten mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta 
potilaan syntymästä. 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot saadaan 

- oma toiminta (sähköinen potilastietojärjestelmä sekä Kanta-arkisto, joiden lokimerkinnät 
tarkistettavissa) 

- rekisteröity itse 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoa ei luovuteta ulkopuoliselle ilman lakiin perustuvaa syytä tai ilman asiakkaan erillistä 
suostumusta.  

Säännönmukaisesti potilastietoja luovutetaan em. perusteiden täyttyessä Kanta.fi/Omakanta-
palveluun. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Ei. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Henkilötietojen antaminen on palveluiden antamisen edellytys eli rekisteröitävä ei voi kieltäytyä 
antamasta hoidon kannalta tarpeellisia tietoja. 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää hänestä kerättyä tietoa nähtäville ja 
pyytää tietojen oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Mikäli muiden kuin lakisääteisten 
tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus milloin 
tahansa. 
Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa löytyy tietosuojavaltuutetun toimistosta 
www.tietosuoja.fi 
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. Tietojen 
käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 
 
 
 

 


