
REKISTERISELOSTE /INFORMOINTILOMAKE  henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§ 

 

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10§) että rekisteröidyille annettava 

informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24§). 

Tarkistettu 20.12.2018 

1. Rekisterin tekninen 
ylläpitäjä 

Karin Routamo-Jaatela 
Karjalatalo, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki 

2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö 

Karin Routamo-Jaatela 
Karjalatalo, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki 
 
tietosuojavastaava: 
Karin Routamo-Jaatela 
 

 
3. Rekisterin nimi 

Palveluntuottajan nimi ja mitä palvelua tuotetaan 
Karin Routamo-Jaatela 
puheterapiapalvelu 

 
Rekisteri on asiakasrekisteri. 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus / rekisterin 

käyttötarkoitus 

 

 

 

 

 
Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu ja toteutus. 
Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteutus sekä 
tilastointi, laskutus, perintä sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja 

velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät. 
 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

 

Sähköisesti tallennetut tiedot 
laskutus, puheterapia palautteet (ulkoinen kovalevy) 
Manuaalinen aineisto 
Kuntoutussuunnitelmat, esitiedot, puheterapia- ja muut lausunnot, 
tutkimusasiakirjat 
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet   
 

 
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, alaikäisen asiakkaan huoltajan ilmoittamat 
tiedot, lähettävältä taholta saadut tiedot, tutkimuksen ja hoidon yhteydessä 
muodostuneet tiedot. 

 7. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

Asiakastiedot luovutetaan säännönmukaisesti asiakkaalle tai alaikäisen 
asiakkaan huoltajalle, lähettävälle taholle, maksavalla taholle (Kela). 
Henkilötietolaki 13§.     

8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 
 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.  Tietoja käsittelevät tai katselevat 
työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. 
 
Asiakirjoihin sisältyviä tietoja saa ilman asiakkaan suostumusta käyttää tai 
muuten käsitellä vain rekisterinpitäjä. 
 
Potilastietojen suojaaminen ja säilytystapa: 
Kaikki asiakirjat ovat manuaalisessa muodossa. 
Manuaalinen aineisto on lukitussa kaapissa lukitussa 
vastaanottohuoneessa arkistoituna arkistolain ja – asetuksen mukaisesti. 
Sähköisesti tallennettu aineisto: 
Potilasrekisteriin ei ole ulkoista yhteyttä, potilasrekisteri on suojattu 
ulkopuoliselta käytöltä käyttäjätunnuksin ja salasanoin, tiedot ulkoisella 



kovalevyllä 
 
 

9. Tarkastusoikeus ja  

tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 
 
 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Asiakkaalla 

on oikeus tutustua ja nähdä itseä koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada 
ne kirjallisena. 
 
Tarkastusoikeuden toteuttaminen: 

- tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin 
yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavoin 
varmennetulla asiakirjalla 

-  pyyntö osoitetaan Karin Routamo-Jaatelalle 
- tiedot antaa: Karin Routamo-Jaatela 

10. Tiedon korjaaminen ja 
tiedon korjaamisen 
toteuttaminen 
 
 

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto 
on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Potilasasiakirjojen korjaamisesta 
on säädetty potilasasiakirja-asetuksen 20 §:ssä. 
 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 
asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä 
asiakasrekisterissä oleva, asiakasrekisterin käyttötarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
 
Tiedonkorjaamisen toteuttaminen: 

- korjaus tehdään omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä 

-  pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja   
   millä perusteella 
- pyyntö osoitetaan Karin Routamo-Jaatelalle 
- korjauksesta päättää Karin Routamo-Jaatela 

 
 
 

11. Asiakasrekisterin 
säilytysaika 
 
 

Rekisterin tiedot säilytetään lakien ja asetusten mukaisesti. 
Pääsääntöisesti säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta. 
Säilytysajat ovat tarkistettavissa 
http://www.finlex.fi/lfi/aki/ajantasa/2009/200902298 

 

 


