TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§ jonka mukaan seloste on koottu
1. Rekisterien pitäjät
Helsingin toimintaterapia Oy:n toimintaterapeutit ja Helsingin toimintaterapia OY:ssa alihankkijana toimivat
toimintaterapeutit. Toimintaterapeutti listan löydät Liite 1
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Kati Vartiainen
Soidintie 3, 00701 Helsinki
puh. (09) 351 3537
3. Rekisterin nimi
Helsingin toimintaterapia Oy asiakas- ja laskutusrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan toimintaterapiapalvelu järjestäminen ja toteuttaminen sekä palvelun laskutus.
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja yhteyshenkilön/huoltajan yhteystiedot.
Maksusitoutumuspäätöksestä kuntoutusjakson toteumatiedot (käyntikerrat, päätösnumero ja
voimassaoloaika).
Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä. Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietoihin tai rekistereihin.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin liitettävät tiedot ovat peräisin asiakkaalta itseltään saadun suostumuksen pohjalta (Helsingin
toimintaterapia Oy:n terapiasopimus), maksusitoumuspäätöksen mukaiset hoitojaksolta muodostuneet
tiedot kuten käyntikertamerkinnät.
7. Sännönmukaiset tietojen luvuttamiset
Rekisteritietoja luovuttaessa noudatetaan henkilötietolakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92)13§,
muut 653/2000 ja asiakkaan kanssa tai alaikäisen asiakkaan huoltajien kanssa tehtyä terapiasopimusta.
Henkilötiedot tallennetaan Diarium-asiakaskortisto- ja laskutusohjelmaan, jota ylläpitää Helsingin
toimintaterapia Oy. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, henkilökuntaa sitoo salassapitovelvoite. Tietoja
luvutetaan vain lakiin perustuen ja luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteen aikana.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Asiakassuhteesta syntyneiden asiakirjojen säilytyksessä ja arkistoinnissa noudatetaan henkilötietolakia.
Asiakirja-aineistot säilytetään hoitojakson aikana Helsingin toimintaterapia Oy:n tiloissa erillisessä
lukollisessa kaapissa, johon on pääsy vain Helsingin toimintaterapia Oy:ssa toimivilla terapeuteilla.
Hoitojakson päätteeksi asiakirjat arkistoidaan sopimustahon voimassaolevan sopimuksen mukaisesti.

B Sähköinen aineisto
Asiakassuhteesta syntyneitä sähköisiä aineistoja kuten käyntikertamerkinnät ja henkilötiedot ylläpidetään
Diarium asiakaskortistossa. Diarium- ohjelma toimii Finnish Net Solutions Oy palvelimella. Asiakassuhteesta
syntyneitä sähköisiä aineistoja käsitellään salasanalla suojatuilla tietokoneilla Helsingin toimintaterapia
Oy:n tiloissa. Kirjallinen aineisto kuten terapiajakson päätteeksi tehty terapiapalaute, säilytetään terapeutin
henkilökontaisella salasanalla suojatulla muistitikulla. Palauteaineisto poistetaan asiakastietojen
arkistoinnin yhteydessä. Muistitikkua säilytetään Helsingin toimintaterapia Oy:ssa lukitussa
asiakaspaperikaapissa.
Hoitojaksolta syntyneitä laskutustietoja ylläpidetään Diarium laskutusohjelman kautta. Asiakaskohtaiseen
laskutukseen on hallinnointioikeudet kahdella nimetyllä henkilöllä Helsingin toimintaterapia Oy:ssa ja
aineiston käsittely on suojattu salasanalla.
9. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Asiakasrekisteriin kirjattuihin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Asiakkaalla on oikeus
tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö voidaan esittää hoidon järjestämiseen,
terapiasopimukseen ja terapiapalautteisiin sekä muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä joko
suoraan kuntouttavalta terapeutilta tai nimetyltä rekisterivastaavalta. Henkilö antaa tiedot tarkastettuaan
ensin asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön
toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston lomaketta. Lisätietoja saa
www.tietosuoja.fi/1677.htm
10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan
korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Lisätietoa
tiedon korjaamisesta www.tietosuoja.fi/1677.htm
Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen korjausvaatimus esitetään kuntouttavalle terapeutille tai
rekisteristä vastaavalle henkilölle.
11. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi
Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jotta ylläpitää Helsingin toimintaterapia Oy ja kuntouttava
terapeuttinne. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.
Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkistaa teistä rekisteriin
tallennettuja tietoja.

Val mistautues sasi tietos uoja- asetukseen:

1. Sel vi tä, pitääkö organis aati oosi ni mittää ti etos uoj avastaava.

2. Sel vi tä, miten organis aatioss asi käsitellään henkilötietoj a. Käy läpi kai kki henkil öti etojen käsittel yn vaiheet keräämis estä hävi ttämiseen ja dokumentoi ne. Var mista, että organis aatiosi noudattaa nykyisin s ovell ettavaa henkilöti etolaki a.

3. Sel vi tä, millä perus teella organisaati osi käsittel ee henkilöti etoja. H enkil öti etojen käsittel ylle on oltava aina lais ta lö ytyvä per uste.

4. Ar vioi, millaisia ris kej ä henkilötietoj en käsittel yyn liittyy organis aatioss asi. Sel vitä, mi ten ris kejä voitaisiin mini moida. R yhdy toi menpiteisiin, jotka vastaavat henkilöti et ojen käsittel yyn liittyvää ris kiä. Esi mer ki ksi silloi n, kun henkil öti etojen käsittel yyn kohdis tuu todennäköis esti kor kea ris ki, on rekis teri npitäj än tehtävä ti etos uoj aa kos keva vai kutus tenar vi ointi.

5. Sel vi tä, miten organis aatiosi noudattaa ti etosuoja- as etuks ess a määriteltyjä rekis ter öityj en oi keuksia. Sel vitä myös, miten r ekisteröi tyjen pyyntöihi n tällä hetkellä vastataan. Päi vitä pr os essit tietos uoja-asetuksen vaati musten mukaisi ksi.

6. H uolehdi tietotur vasta. Valmi staudu ilmoittamaan henkil ötietoj en ti etoturval oukkauksis ta.

LIIT e 7. Varmi sta, että toi meksiantos opimuks et vastaavat as etuks ess a s äädettyjä ehtoja, jos organis aatiosi on ul kois tanut henkil ötietoj en käsittel yyn liittyvi ä tehtävi ä. Ota ti etos uoj a-as etus huomi oon myös muiss a s opimuksis sa ja hanki nnoiss a.ärittele johtava val vontaviranomai nen, jos organis aatiosi toimii us ean EU:n j äs enmaan alueella.

Sel vitä, miten organisaati osi on huomioitava lasten erityis as ema. J atkoss a l apsi tar vi tsee huoltaj an tai muun vanhempainvastuunkantajan s uostumuksen tai valtuutuks en tietoyhteis kunnan pal velui den käyttöön. Suomess a i käraj a ei ol e vi elä sel vill ä, mutta s e on vähi ntään 13 j a enintään 16
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