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Tietosuojaseloste 

Puheterapiapalvelut Ida Luotonen, y-tunnus: 2614566-2 

 Toimiala: Muu terveyspalvelu 

 Toimialakuvaus: Puheterapiapalvelut, koulutus ja konsultointi 

 

  

1. Rekisterinpitäjä Puheterapiapalvelut Ida Luotonen 
p. 040 595 1919 
ida.luotonen@puheklinikka.net 
Toimipaikan osoite: Käsityöläiskatu 4a, 20100 Turku 
 

2. Yhteystiedot 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Ida Luotonen 
p. 040 595 1919 
ida.luotonen@puheklinikka.net 
 

3. Rekisterin nimi Puheterapiapalvelut Ida Luotonen asiakasrekisteri 
 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhde, 
asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto. 
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja 
laskutuksen mahdollistamiseksi. 
 

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, 
henkilötunnus, yhteystiedot, lähiomaisen nimi ja yhteystiedot, 
asiakkaan työpaikka tai vastaava tieto, asiakassuhteeseen liittyvät 
terveystiedot/muut oleelliset tiedot. 
Lisäksi talletetaan terveydenhuollon käytänteiden mukaisesti 
hoitokäyntimerkinnät, arviot ja lausunnot sekä palvelun 
maksajatahon yhteys- ja laskutustiedot. 
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Hoitovastuussa oleva julkisen terveydenhuollon taho tai muu 
lähettävä terveydenhuollon taho, hoidon korvaava taho ja asiakkaat 
itse. Tietoja voidaan pyytää asiakkaan luvalla muista lähteistä. 
 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja luovutetaan terveydenhuollon lähettävälle / korvaavalle 
taholle voimassaolevan sopimuksen mukaisesti 
(puheterapiayhteenveto tai vastaava) sekä asiakkaalle itselleen. 
 

8. Tietojen 
luovuttaminen EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Manuaalinen aineisto on lukitussa kaapissa lukitussa tilassa. 
Sähköinen aineisto on vähintään kahden salasanan takana 
henkilökohtaisella tietokoneella. 
Laskutustiedot ovat salasanalla suojatussa laskutusohjelmassa. 
 
Tiedoista otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopiot, jotka 
säilytetään salakirjoitetussa muodossa salasanalla suojattuna. 
 
Kaikkiin tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä, joka toimii 
myös hoitavana terapeuttina. 
 

10. Tarkastusoikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on 
tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. 
 

11. Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. 
Asiakas voi pyytää korjausta suullisesti tai kirjallisesti. Virheellisellä 
tiedolla tarkoitetaan konkreettista virhettä esim. asiakkaan nimen, 
henkilötunnuksen, iän, aseman, yhteystiedon tai vastaavan osalta. 
 

12. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteröidylle (puheterapia-asiakas) tiedotetaan asiakassuhteen 
alkaessa henkilötietolain soveltamisesta yhteistyösopimuksen 
tekemisen yhteydessä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja pyytää 
rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot huomioiden 
kuitenkin puheterapia-asiakkaiden kohdalla potilasasiakirjojen 
säilyttämistä koskeva Sosiaali ja terveysministeriön asetus 
(http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf). Rekisteröidyllä on 
oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot itselleen. 
 

 

http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf

