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Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen keräämisen peruste 
 
Hoitajasi oy:n potilas- ja asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan hoidon tai palvelun 
suunnitteluun, totetutukseen ja seurantaan. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän 
oman toiminnan tilastointiin, raportointiin ja suunnitteluun.  

Yrityksen oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on henkilön tietoinen ja yksiselitteinen 
suostumus henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja käsittelevät Hoitajasi oy:n työntekijät, joilla 
on työtehtäviensä mukaiset oikeudet käsitellä asiakkaiden tietoja.  

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja syntymäaika, yteystiedot, maksajatiedot, 
sopimustiedot, muut asiakassuhteen kannalta välttämättömät tiedot, asiakkaan hoidon 
järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan tarvittavat välttämättömät tiedot, 
potilaan nimeämä yhteyshenkilö, alaikäisten asiakkaiden osalta asiakkaan huoltajan tiedot 
merkintöjen tkeijän nimi, asema ja ajankohta.  

Rekisteriin tiedot tulevat saadaan asiakkailta itseltään. Asiakkaan omaiselta, huoltajalta tai 
edunvalvojalta voidaan poikkeustapauksissa saada rekisteriin tallennettavia tietoja. Asiakkaan 
asuinkunta tai muu palvelusetelin tarjoava taho voi myös toimia teitolähteenä. Tässäkin tapauksessa 
rekisteriin merkitään tietojen antaja.  

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Henkilötietoja luovutetaan vain 
niille tahoille, joiden tulee kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan saada tietoa tietyn 
viranomaistehtävän - tai muun tehtävän suorittamiseksi. Muussa tapauksessa asiakkaan tietoja ei 
luovuteta ulkopuolisille tahoille. Henkilötietojen säilytysajat perustuvat olemassaolevaan 
lainsäädäntöön, kuten Sosiaali- ja terveysministeriöön asetukseen potilasasiakirjoista (2009).  

Hoitajasi oy:n rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.  
Manuaalista aineistoa ei kerätä, mutta jos sellaista kuitenkin kertyisi, se säilytetään lukitussa 
kaapissa. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa.  



  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. 
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee 
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valvontaviranomaiselle 
valitus, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasäätelyä. 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot (“oikeus tulla 
unohdetuksi”), mikäli tiedot koskevat sellaista henkilötietoa, jolla ei ole lakisääteistä perustetta 
säilytykselle. Mikäli henkilötiedon käsittelyyn ja säilytykseen on olemassa lakisääteinen peruste, ei 
tietoja siinä tapauksessa poisteta. Rekisteröidyllä on okeus pyytää tietonsa koneluettavassa 
muodossa siirrettäväksi toiselle palveluntarjoajalle. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat 
eletkronisessa muodossa.  
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