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Rekisterin nimi:
Therabit Ky:n potilasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on terveydenhuollon palveluissa potilaiden tutkimuksen ja 
kuntoutuksen järjestäminen, suunnittelu, toteutus ja seuranta, laskutus sekä toiminnan kehittäminen, 
tilastointi ja seuranta.

Rekisterin tietosisältö:
Potilaiden nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sosiaaliturvatunnukset, hoidosta ja kuntoutuksesta 
vastaavien tahojen yhteystiedot, omaisten tai lähiyhteisön jäsenten yhteystiedot, laskutustiedot, 
tutkimus- ja hoitotiedot, terapiasopimuksessa ja -suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, kuva- ja/tai 
äänitallenteet sekä muut kuntoutuksen kannalta tarpeelliset tiedot. 

Säännönmukaiset tietolähteet:
Potilaat, heidän omaisensa ja lähiyhteisöjensä (kuten koulun, päiväkodin, asumisyksikön ja 
päivätoiminnan) henkilökunta, hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavat tahot, Kela, muut hoito- ja 
kuntoutusyksiköt ja muut kuntouttajat.

Tietojen säännömukaiset luovutukset:
Rekisterinpitäjän lukuun toimivien palveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien 
tahojen ulkopuolelle vain sopimuksen, suostumuksen tai nimenomaisten säädösten perusteella. 
Potilastiedot ovat salassapidettäviä. Tietoja voidaan luovutttaa potilaalle tai hänen huoltajalleen, 
ellei lainsäädäntö sitä estä. Potilastietoja voidaan luovuttaa terapiasopimuksen ja -suunnitelman 
mukaan kuntoutustyöryhmälle, hoitavalle ja lähettävälle lääkärille, Kelalle, viranomaistaholle tai 
muille yksilöidyille tahoille. Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä 
suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle sosiaali- tai 
terveydenhuollon yksikölle tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle tai kuntouttajalle. 
Potilaan tutkimuksen tai hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja voidaan 
luovuttaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle, ammattihenkilölle tai kuntouttajalle myös 
ilman potilaan suostumusta, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai 
muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä 
ole laillista edustajaa, tai jos suostumusta ei voida saada tajuttomuuden tai muun vastaavan syyn 
vuoksi. 
Potilastietoja voidaan luovuttaa Kansalliseen terveysarkistoon (KANTA-arkisto) tai muihin 
arkistoihin, mikäli tilaaja / maksaja (kuten Kela tai muu organisaatio) tulee sitä edellyttämään. 
Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa 
tietoja vakuutusyhtiölle.
Potilaan tietoja voidaan luovuttaa potilaan huoltajalle, muulle lailliselle edustajalle sekä potilaan 
lähiomaiselle, jos potilas on tähän antanut suostumuksensa. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja 
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kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää 
terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle 
edustajalleen.

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

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Therabit Ky:n potilasrekisterin manuaalinen aineisto arkistoidaan lukitussa tilassa lain säätämän 
ajan mukaisesti. Therabit Ky:n potilasrekisteriin talletetut tiedot ovat salassa pidettäviä. 
Therabit Ky:n potilasrekisterin ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään henkilökohtaisella 
tietokoneella ja irtokovalevyllä. Laite ja aineisto on suojattu salasanalla ja ulkopuoliselta käytöltä. 
Ne säilytetään lukitussa tilassa. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja ne arkistoidaan lain säätämän  ajan 
mukaisesti. 


