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Päivitetty 5.11.2018 / Minna Härmä 

 

REKISTERISELOSTE 

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste   
   

1. Rekisterin/rekistereiden pitäjä 

Lounais-Suomen neuroyhdistys ry / Turun MS-neuvola 
Itäinen Pitkäkatu 68 
20810 Turku 
0400 174 402 
 
www.neurolo.fi 

2. Rekisterin/rekistereiden nimet 

Turun MS-neuvolan potilasrekisteri 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Toiminnanjohtaja Minna Härmä  

minna.harma(at)neurolo.fi 
0400 174 402 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Potilasasiakirjoja käytetään potilaan kuntoutuksen, hoidon ja sosiaalietuuksien 
kartoitukseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, toiminnan tilastointiin ja 
laskutukseen. 

Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin: 
Henkilötietolaki, laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki potilaan asemasta 
ja oikeuksista, STM:n asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon 
liittyvän materiaalin säilyttämisestä, asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta, 
kansanterveyslaki, laki yksityisestä terveydenhuollosta. 

Kaikki tietojen ja asiakirjojen käsittelijät perehdytetään tietosuojaan ja he allekirjoittavat 
vaitiolovelvollisuussopimuksen, joka velvoittaa heitä myös työsuhteen päätyttyä. 
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5. Rekisterin tietosisältö 

• Potilaan yksilöinti ja yhteystiedot: Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, 
tarvittaessa lähiomainen/ yhdyshenkilö 

• Hoitotiedot 
• Tutkimustiedot 
• Laskutuksessa tarvittavia tietoja 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja rekistereihin kerätään potilaalta itseltään tai potilaan suostumuksella 
potilaan omaisilta tai hoitavilta yksiköiltä. Tiedot saadaan joko kirjallisesti, sähköpostitse tai 
suullisesti. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

• Potilaan ja hänen laillisen edustajansa suostumuksella: Potilaan omalle lääkärille, 
lähettäneelle lääkärille ja jatkohoitopaikkaan paperitulosteena. 

• Terveydenhuollon valtakunnallisiin lakisääteisiin rekistereihin paperitulosteena. 

• Viranomaisille ja muille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saantiin, 
paperitulosteena. 

• Laskuihin liittyvät tiedot tarvittaessa potilaan kotikunnan terveydenhuoltoon 
paperitulosteena. 

Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

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

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

9. Rekisterin/rekisterien suojauksen periaatteet 

Sähköisesti tallennetut tiedot  

Turun MS-neuvola ylläpitää henkilörekisteriä sähköisesti yhdistyksen / rekisterinpitäjän 
tietokoneella. Muutokset ja lisäykset rekisteriin tekee rekisteriasioita hoitava tai hänen 
valtuuttamansa henkilö, esim. sanelunpurkaja. 

Laskutustiedot tallennetaan yhdistyksen laskutusjärjestelmään. 

Yhdistyksen tietokoneet on suojattu virustorjunnalla, koneen käyttäjillä on 
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Koneet ovat lukituissa huoneissa työajan 

ulkopuolella tai työntekijän mukana henkilökohtaisen valvonnan alaisena. 
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Paperiaineisto 

Turun MS-neuvola ylläpitää henkilörekisteriä paperimuodossa (potilasasiakirjat) 
yhdistyksen / rekisterinpitäjän toimitiloissa. Tila on lukittu työajan ulkopuolella / henkilön 
ollessa muuten poissa ja aineistot ovat lukitussa ja palosuojatussa kaapissa.  

Muutokset ja lisäykset rekisteriin tekee rekisteriasioita hoitava tai hänen valtuuttamansa 
henkilö. 

Laskutustiedot tallennetaan yhdistyksen kirjanpitoaineistoon. 

MS-neuvolan vastaanottojen hoitamiseksi tiedoista voidaan käyttää tilapäisiä 
paperikopioita, jotka tuhotaan vastaanottokäynnin jälkeen.   

10. Tarkastus- ja kielto -oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on 
tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi tarpeeton 
tieto. 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti yhdistyksen rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 
Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös luotettavasta osoitteesta lähetetty sähköposti, 
josta lähettäjän voi tunnistaa. Mikäli pyyntöön ei suostuta, potilaalle annetaan kirjallinen 
selvitys kieltäytymisen syistä. 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. 

Rekisterin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin. 

 

 


