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1. Rekisterin nimi Suuhygienisti Loppukaarre potilasrekisteri 

2. Rekisterinpitäjä Nimi: Suuhygienisti Loppukaarre Tmi 

Osoite: Maaherrankatu 28, 50100 Mikkeli 

Muut yhteystiedot: kimmo@loppukaarre.fi 

3. Rekisterin yhteyshenkilö ja 
tietosuojavastaava 

Nimi: Kimmo Loppukaarre 

Puhelin: 0505432165 

Sähköposti: kimmo@loppukaarre.fi 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitukset ja käsittelyn 
lainmukainen peruste 
(GDPR 6 ja 9 artiklat) 

Järjestelmään kerätään asiakkaan tietoja, joita käytetään 
asiakkaan hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan, 
sekä asiakkaan laskuttamiseen. 
 
Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö: 
• Henkilötietolaki 523/1999 
• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä 159/2007 
• Laki terveydenhuollon valtakunnallisesta henkilörekisteristä 
556/1989 
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 
298/2009 

5. Rekisterin tietosisältö  
(rekisteriin sisältyvät 
henkilötiedot sekä potilas- 
ja asiakastiedot) 

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: 
• Asiakkaan henkilötiedot 
• Asiakkaan terveyttä koskevat esitiedot ja lähtötilanne 
• Tehtyjen tutkimusten tulokset  
• Kuvaus asiakkaalle annettavasta hoidosta sekä siihen 
tarvittavien lääkeaineiden ja hoitotarvikkeiden tiedot 
• Asiakkaan hoitojakson alkamisaika, sekä toteutuneiden 
hoitokäyntien määrä 
• Ajanvaraus- ja laskutustiedot 
• Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot 

6. Mistä henkilötiedot 
saadaan? 

Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ilmoittamien 
tietojen sekä hoitokäyntien yhteydessä syntyvien tietojen 
perusteella. 

7. Henkilötiedon säilytysaika 
ja säilytysajan 
määrittämisen kriteerit 

Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa 
noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä 
potilastietojen säilytysajoista. Terveydenhuollon 
toimintayksikön ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavan 
terveydenhuollon ammattihenkilön on säilytettävä 
potilasasiakirjat potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen 
sekä hoitoon liittyvien mahdollisten korvausvaatimusten ja 
tieteellisen tutkimuksen edellyttämä aika. Potilasasiakirjojen 
laatimisesta ja säilyttämisestä säädetään tarkemmin sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksella (298/2009). 

8. Henkilötietojen 
vastaanottajat 
(ne tahot, joille 
henkilötietoja luovutetaan) 

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on 
salassapitovelvollisuus. Asiakastietoja voidaan luovuttaa 
asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai 
nimenomaisen lainsäädännön nojalla, potilaan hoitovastuussa 
olevalle hoitotaholle, Kansaneläkelaitokselle sekä 
viranomaisille. Asiakkaan maksutiedot välittyvät tilitoimistolle. 
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Henkilötietoja ei myydä eikä muutoin luovuteta kolmansille 
osapuolille. Asiakastiedot voidaan luovuttaa uudelle 
omistajalle toteutuneen yrityskaupan jälkeen. 

9. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen 
ETA:n ulkopuolelle. 

10. Rekisterin suojauksen 
periaatteet ja rekisterin 
säilytyspaikka 

A. Manuaalinen aineisto 

Jos rekisteriin muodostuu manuaalista aineistoa, ne 
säilytetään lukitussa tilassa, lukollisessa kaapissa.  
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista 
päätöksentekoa. 

Osoite:  Maaherrankatu 28, 50100 Mikkeli 

B. Sähköiset aineistot 

Potilasrekisteri on tallennettu Assisdent -potilastieto -
järjestelmään. Siihen on pääsy vain Suuhygienisti 
Loppukaarteen henkilökunnalla ja Assisdentin teknisellä 
tuoella, kun heidän työtehtävänsä edellyttävät potilasrekisterin 
käyttöä. Yhteys potilasrekisteriin tapahtuu SSL-suojauksella ja 
se on suojattu ulkopuolisilta käyttäjiltä palomuurein ja 
henkilökohtaisin kirjautumistiedoin. 
Ajanvaraukseen käytetään sähköistä Timma - 
ajanvarausjärjestelmää. Järjestelmään tallentuu asiakkaan 
nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä ajanvarauksen 
yhteydessä asiakkaan mahdollisesti jättämä tarkentava viesti. 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista 
päätöksentekoa. 

Sähköisen järjestelmän toimittaja:  
Assisdent – Entteri Professional Software Oy (1069448-0) 
Timma – Timma Oy (2412479-6) 

11. Rekisteröidyn oikeudet 
 

 

Rekisterin tietojen tarkistaminen ja korjaaminen   

Potilasrekisteriin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada 

pääsy häntä koskeviin tietoihin (EU 2016/679:n 15. artikla). 

Hän voi tarvittaessa vaatia itseään koskevan virheellisen 

tiedon korjausta (EU 2016/679:n 16. artikla) tai saada 

rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot 

(EU 2016/679:n 17. artikla) ilman aiheetonta viivytystä. 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä 

toiseen (EU 2016/679:n 20. artikla), edellyttäen että käsittely 

perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään 

automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada 

siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se 

on teknisesti mahdollista. Poisto tai siirto-oikeutta ei sovelleta 

lakisääteisissä rekistereissä. Edellä mainitut pyynnöt tulee 

osoittaa rekisterin pitäjälle kirjallisena. 

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle (EU 2016/679:n 77. artikla) 

tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että 

henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta. 

 


