
       TIETOSUOJASELOSTE 

                 Laadittu 23.5.2018 

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste / EU:n yleinen tietosuoja-

asetus, 2016/679 ja henkilötietolaki, 523/1999 10 ja 24 §.  

1. REKISTERINPITÄJÄ: 

Hierontapalvelu Petri Peltola 

Talvialantie 2 

42100 Jämsä 

Y-tunnus: 1869339-4 

puh. 045 329 0005 

sähköposti: petri.peltola@hierontapepe.fi 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA: 

Petri Peltola 

Talvialantie 2, 42100 Jämsä 

puh. 045 329 0005 

sähköposti: petri.peltola@hierontapepe.fi 

3. REKISTERIN NIMI: 

Potilasrekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA: 

Rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely perustuu terveydenhuollon 

ammattilaisen lakisääteiseen velvollisuuteen laatia potilasasiakirjat ja säilyttää niitä 10 

vuoden ajan viimeisestä kirjauksesta.  

Hierojan ammattitutkinnon suorittanut koulutettu hieroja, joka on terveydenhuollon 

rekisterissä (Valvira), on virallisesti terveydenhuollon ammattilainen ja näin mm. 

potilastietolain 2008:355 alainen. Koulutettua hierojaa velvoittaa myös tietojen 

luovuttamiseen ja salassapitoon sisältyvät lain määräykset. 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS  

Rekisteri on perustettu palvelusuhteen hoitamiseksi ja henkilötietojen käsittelyn 

tarkoituksena on asiakkaan tarkoituksenmukaisen ja turvallisen hoidon toteuttaminen. 

Potilastietolaki määrää terveydenhuollon rekisterissä olevan koulutetun hierojan 

tallentamaan mm. potilaan / asiakkaan henkilötiedot sekä muut hoidon kannalta 

oleelliset tiedot. 

 

 



6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ: 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

1. Esitiedot hierontaa varten: 

 

- asiakkaan henkilötiedot: nimi, syntymäaika, yhteystiedot (os., puhelin.,  

sähköpostios.) 

- tarvittavat muut henkilökohtaiset tiedot tarkoituksenmukaisen ja asiakaslähtöisen 

hoidon toteuttamiseksi kuten ammatti, työnkuva ja harrastukset 

    -   asiakkaan terveystiedot turvallisen hoidon toteuttamiseksi ja mahdollisten 

        hieronnan vasta-aiheiden poissulkemiseksi   

- muut hoitoon vaikuttavat tiedot kuten hierontaan tulon syy, asiakkaan kuvaamat 

oireet sekä muut asiakkaan ilmoittamat hoidossa huomioitavat asiat 

  

2. Hoitojen toteutukset: tutkimisen tulokset, hoitosuunnitelma, toteutetut hoidot ja 

niiden vaikutukset     

 
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET: 

Tietolähteenä ovat asiakkaan esitietolomakkeeseen kirjoittamat tiedot sekä asiakkaan 

itsensä antamat tiedot aloituskeskustelussa, hoidon aikana ja sen jälkeen. 

Tietolähteenä voidaan käyttää myös muualta saatuja potilasasiakirjoja  huomioiden lain 

vaatimukset tietojen luovuttamiseen ja salassapitoon liittyen. 

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET: 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Käyttäjän 

henkilötietoja voidaan luovuttaa kuitenkin toimivaltaisten viranomaisten tai muiden 

tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, kulloinkin voimassaolevaan 

lainsäädäntöön perustavalla tavalla.  

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN ULKOPUOLELLE: 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: 

Henkilörekisterin tiedot säilytetään manuaalisesti. Rekisteri asiakirjoineen säilytetään 

lukitussa arkistokaapissa, johon ei ole pääsyä muilla henkilöillä kuin rekisterin pitäjällä.  

 

 

 

 

 



11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET: 

Tietojen tarkastus ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. 

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:  

petri.peltola@hierontapepe.fi 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti yllä olevaan sähköpostiositteeseen. 

 

Tietojen poistaminen 

 

Laki (potilastietolaki 2008:355) vaatii säilyttämään potilastiedot 10 vuoden ajan 

viimeisestä kirjauksesta, joten rekisteröidyn oikeus vaatia poistamaan tietonsa 

rekisteristä on tähän aikamääreeseen sidottu. 

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla 

käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen  

ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on 

tietosuojavaltuutettu. 


