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REKISTERIN	NIMI	
PouttuPLUS	Hyvinvointipalvelujen	ja	Pouttu	Plus	Oy:n	asiakas-,	potilas-	ja	laskutusrekisteri	
	

HENKILÖTIETOJEN	KÄSITTELYN	TARKOITUS	
Henkilö	 on	 rekisteröitynyt	 PouttuPLUS	 Hyvinvointipalvelut	 tai	 Pouttu	 Plus	 Oy:n	 asiakkaaksi	 tai	
kuuluu	 PouttuPLUS	 Hyvinvointipalvelujen	 terveydenhuoltopalvelun	 piiriin.	 Tietoja	 käytetään	
asiakassuhteen	 hoitamiseksi	 ja	 hoidon	 mahdollistamiseksi.	 Tietoja	 ei	 käytetä	
markkinointitarkoitukseen.	 Potilastietojen	 käsittely	 perustuu	 lakiin	 ja	 potilaan	 suostumukseen.	
Potilasrekisteriin	 tallennettuja	 tietoja	 käytetään	 potilaan	 hoidossa	 sekä	 muihin	 lain	 ja	
suostumusten	mukaisiin	käyttötarkoituksiin.		
	
REKISTERIN	TIETOSISÄLTÖ	
Rekisterin	käyttötarkoitus	on	PouttuPLUS	Hyvinvointipalvelut	ja	Pouttu	Plus	Oy:n	asiakasrekisterin	
pitäminen	sekä	asiakkaiden	Kelan	suorakorvausten	käsittely	 ja	muut	 laskutukset	tilaajilta.	Tietoja	
voidaan	 käyttää	 PouttuPLUS	 Hyvinvointipalvelujen	 ja	 Pouttu	 Plus	 Oy:n	 kehittämiseen	 liittyen	 ja	
tilastollisiin	 tarkoituksiin.	 Henkilötietoja	 käsitellään	 henkilötietolain	 sallimissa	 ja	 edellyttämissä	
rajoissa.	 Potilaan	hoidon	 järjestämisen,	 suunnittelun,	 toteuttamisen	 ja	 seurannan	 turvaamiseksi,	
kuten	 tutkimuksessa	 ja	 hoidossa	 syntyvät	 terveystiedot	 ja	 esitiedot	 sekä	muut	 hoidon	 kannalta	
välttämättömät	 tiedot.	 Mahdolliset	 tietojen	 luovuttamista	 koskevat	 tiedot	 ja	 luovutusten	
perusteet.	
	
SÄÄNNÖNMUKAISET	TIETOLÄHTEET	
Säännönmukaisia	 tietolähteitä	 ovat	 potilas,	 potilaan	 huoltaja	 sekä	 terveydenhuollon	
ammattihenkilöstö.	Säännönmukaisia	tietolähteitä	ovat	ensisijaisesti	potilaan	tapaamisista	kertyvä	
materiaali	 eli	 rekisterinpitäjän	omasta	 toiminnasta	 saadut	 tiedot.	 Potilas	 itse	 voi	 luovuttaa	omia	
tietojaan	tai	antaa	suostumuksensa	tietojen	hakemiseen	muilta	rekisterinpitäjiltä	kuten	potilasta	
aiemmin	hoitaneilta	toimijoilta.	Perusteena	voi	olla	rekisteröidyn	henkilökohtainen	suostumus	tai	
lain	säännös	asiasta.	
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REKISTERIN	SISÄLTÄMÄT	TIEDOT	
Asiakasrekisteri	 sisältää	 seuraavia	 tietoja:	 Henkilön	 nimi,	 sosiaaliturvatunnus,	 yhteystiedot,	
ajanvaraushistoria,	 potilas-	 ja	 asiakastiedot.	 Laskutusrekisteri	 sisältää	 tietoja:	 asiakkaan	 tilaamat	
palvelut,	niiden	toimittamiset	ja	laskutus.	
	
TIETOJEN	SÄÄNNÖNMUKAINEN	LUOVUTUS	
Tietoja	 ei	 luovuteta	 PouttuPLUS	 Hyvinvointipalvelujen	 ja	 Pouttu	 Plus	 Oy:n	 ulkopuolelle	 lukuun	
ottamatta	 terveydenhuollon	 valtakunnallisia	 rekistereitä	 pitäviä	 viranomaisia	 (laki	
terveydenhuollon	 valtakunnallisesta	 henkilöstörekistereistä)	 sekä	 palvelujen	 tilaajille.	
Potilastietoja	 voidaan	 luovuttaa	 potilaan	 tai	 hänen	 laillisen	 edustajansa	 suostumuksella	 tai	
nimenomaisen	lainsäännöksen	nojalla.	Potilasasiakirjoihin	sisältyvät	tiedot	ovat	salassa	pidettäviä.	
Salassapitovelvollisuus	säilyy	palvelussuhteen	tai	tehtävän	päättymisen	jälkeen.		
	
SÄILYTYSAIKA	
Potilas-	 asiakas-	 ja	 laskutusrekisteriin	 tallennettujen	 henkilötietojen	 säilytysajoissa	 noudatetaan	
kulloinkin	voimassa	olevaa	säätelyä	tietojen	säilytysajoista.	
	
TIETOJEN	SIIRTO	EU:N	TAI	ETA:N	ULKOPUOLELLE	
Potilastietoja	 voidaan	 luovuttaa	 EU:n	 tai	 ETA:n	 ulkopuolelle	 tilanteissa,	 jossa	 potilaan	 elintärkeä	
hoito	välttämättä	edellyttää	tietojen	luovutusta.	
	
REKISTERIN	SUOJAUKSEN	PERIAATTEET	

A. MANUAALINEN	AINEISTO	
Manuaaliset	myös	vanhat	henkilötiedot	säilytetään	valvotuissa	ja	lukituissa	tiloissa.		

B. SÄHKÖINEN	AINEISTO	
Rekisterin	 käsittelyssä	 noudatetaan	 huolellisuutta	 ja	 tietojärjestelmien	 avulla	 käsiteltävät	 tiedot	
suojataan	asianmukaisesti.	 Sähköisesti	 käsiteltäviin	 tietoihin	on	pääsy	vain	 rekisteripitäjällä	 (vain	
omassa	 käytössä	 oleva	 tietokone	 ja	 puhelin,	 omat	 tunnukset).	 Asiakastiedot	 kopioidaan	 omalle	
tikulle	ja	säännöllisesti	otetaan	varmuuskopiot	ulkoiselle	kovalevylle.	Tikku	ja	kovalevy	säilytetään	
valvotussa	 ja	 lukituissa	 tiloissa.	 Rekisterinpitäjä	 huolehtii	 siitä,	 että	 tallennettuja	 tietoja	 sekä	
palvelimien	 käyttöoikeuksia	 ja	 muita	 henkilötietojen	 turvallisuuden	 kannalta	 kriittisiä	 tietoja	
käsitellään	luottamuksellisesti.		
	
TARKASTUSOIKEUS	
Jokaisella	rekisterissä	olevalla	henkilöllä	on	oikeus	tarkistaa	rekkisteriin	tallennetut	tietonsa.	Mikäli	
potilas	 haluaa	 tarkistaa	 hänestä	 tallennetut	 tiedot,	 pyyntö	 tulee	 lähettää	 kirjallisesti	



     
     
  REKISTERI/TIETOSUOJASELOSTE	

	 	 	 EU:n	yleinen	tietosuoja-asetus	(GDPR	2016/679)	

	 	 	 Henkilötietolaki	(523/1999)	10	§	ja	24	§	

	 	 	 20.4.2018	

  
  	

	 	 	
	

rekisterinpitäjälle.	 Rekisterinpitäjä	 voi	 pyytää	 tarvittaessa	 pyynnön	 esittäjää	 todistamaan	
henkilöllisyytensä.	Rekisterinpitäjä	vastaa	pyyntöön	EU:n	tietosuoja-asetuksessa	säädetyssä	ajassa.	
	
OIKEUS	VAATIA	TIEDON	KORJAAMISTA	
Jokaisella	 rekisterissä	 olevalla	 henkilöllä	 on	 oikeus	 vaatia	 mahdollisen	 virheellisen	 tiedon	
korjaamista	 tai	 puutteellisen	 tiedon	 täydentämistä.	 Mikäli	 rekisteröity	 haluaa	 vaatia	 tietoihinsa	
oikaisua,	 pyyntö	 tulee	 lähettää	 kirjallisesti	 rekisterinpitäjälle.	 Rekisterinpitäjä	 vastaa	 pyyntöön	
EU:n	 tietosuoja-asetuksessa	 säädetyssä	 ajassa.	 Rekisteröidyllä	 on	 oikeus	 tehdä	 valitus	
toimivaltaiselle	 valvontaviranomaiselle,	 jos	 rekisterinpitäjä	 ei	 ole	 noudattanut	 toiminnassaan	
soveltuvaa	tietosuojasäätelyä.	
	


