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Potilasrekisterin tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

AR Hieronta (Y-tunnus 2186929-0) 
Kuuluttajankatu 2 A, 00240 Helsinki 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 

Antti Rimpiläinen 
Kuuluttajankatu 2 A 5, 00240 Helsinki 
antti.rimpilainen@arhieronta.fi 

3. Rekisterin nimi 

AR Hieronta, potilasrekisteri 

4. Potilasrekisterin käyttötarkoitus ja potilastietojen käsittelyn peruste 

Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, sekä 
poikkeustilanteissa muihin lain tai suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin. Potilastietojen käsittely 
perustuu aina lakiin tai potilaan suostumukseen. 

5. Potilasrekisterin tietosisältö 

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lakisääteinen velvoite ja rekisteriin kerättävät tiedot perustuvat 
seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) ja Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009). Potilasrekisteri sisältää myös henkilötiedot ja 
yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä yhteydenpidon ja hoitosuhteen kannalta. Rekisterin tietosisältö: 

 Potilaan nimi, henkilö- ja yhteystiedot 
 Hoidon kannalta keskeiset esitiedot, terveystiedot ja hoitotiedot 
 Hoitoa edistävät lisätiedot kuten ammatti ja harrastukset 
 Alaikäisen osalta huoltajan nimi ja yhteystiedot 
 Hoitokertomus jokaisesta hierontakerrasta 

6. Rekisterin tietolähteet/säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta. 

7. Potilastietojen säilytysaika 

Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan lakia ja kulloinkin voimassa 
olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista. 

8. Henkilötietojen luovutukset/säännönmukaiset luovutukset 

Potilastietoja voidaan luovuttaa ainoastaan lakiperusteisesti tai potilaan/ hänen edustajansa 
suostumuksella. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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9. Potilasrekisterin suojaamisen periaatteet 

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi ja potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille. Potilastietoja saa 
käyttää ainoastaan potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin. 

Sähköinen potilasrekisteri sijaitsee henkilökohtaisella tietokoneella, joka on suojattu salasanalla sekä 
palomuuri- ja virustorjuntaohjelmistolla. Rekisteritietoja sisältävät tiedostot on suojattu erikseen omalla 
salasanallaan. Rekisteri on varmuuskopioitu muistitikulle, jota säilytetään lukitussa paikassa. 

10. Rekisteröidyn informointi 

Asiakas saa pyydettäessä tämän rekisteriselosteen tulostettuna. 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot. Rekisteröity voi esittää 
henkilökohtaisten tietojensa tarkastusoikeutta koskevan pyynnön suullisesti tai kirjallisesti rekisterin 
vastuuhenkilölle. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla. Tarkastusoikeus 
toteutetaan kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.  

Rekisteröity voi vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon 
korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä vastuuhenkilöön. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa 
tietosuojasääntelyä. 


