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KUNTOUTUSREKISTERIN INFORMOINTIASIAKIRJA 
 
Henkilötietolaki (253/99)10 ja 24 § 
 
1. Rekisterin nimi: Kuntoutuksen henkilötietorekisteri 

 

2. Rekisterinpitäjä  
 
Rekisterinpitäjä: Munuais- ja maksaliitto ry 
Osoite: Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki 
Puhelin: 050 3415 966 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@muma.fi 
 
3. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt 

 
- Sari Högström, toiminnanjohtaja 

 
4. Yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

 
- Petri Reponen, kuntoutuspäällikkö 
- petri.reponen@muma.fi 
- 050 308 4551 

 
5. Tietosuojavastaava 

 
- Petri Reponen 

 
6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus: 
 
Kuntoutukseen liittyvien asiakassuhteiden hoito ja asiakastapahtumien tilastointi.  
 
Tehtävän lainsäädännöllinen perusta:  
Palvelujen tuottamiseen liittyvä asiakassuhteen hoito: henkilötietolain § 8:5 
 
7. Rekisterin tietosisältö 
 
1. Kuntoutuksen asiakassuhteen hoito:  
 

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi; 
- Rekisteröidyn kotipaikka; 
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite; 
- Rekisteröidyn puhelinnumero; 
- Rekisteröidyn syntymäaika 
- Rekisteröidyn henkilötunnus 

 
 
1.2. Muut tiedot: 
 
Hakijan kuntoutustarpeen perustana olevat keskeiset sairaus- ja hoitotiedot, tavoitteet, aikaisempi 
kuntoutus, sosioekonominen tilanne, toimintakyky, muut kuntoutustarpeeseen ja jakson 
toteutumiseen olennaisesti vaikuttavat seikat. 
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Kela-kuntoutuksen toteuttamisen aikana syntyvät tiedot kirjataan 
manuaalisesti kuntoutuselosteeseen. Kuntoutusseloste ja kuntoutuksen aikana tehdyt kyselyt 
säilytetään osana kuntoutuksen asiakirjoja manuaalisen arkistointikäytännön mukaisesti (kohta 
10.) Kopio kuntoutuselosteesta toimitetaan asiakkaalle.  
 
Kelan kuntoutusselosteen yksilölliseen osaan kirjataan kuntoutujan alkutilanne, arvioinnissa 
käytettyjen keskeisten mittaus- ja arviointimenetelmien tulokset, yksilölliset tavoitteet ja niiden 
toteutuminen, toteutunut kuntoutus, loppuarvio sisältäen kuntoutujan omat näkemykset 
kuntoutuksesta ja tavoitteiden toteutumisesta, jatkosuositukset sekä mahdolliset verkostoyhteydet.   
 
Omaisten yksilöllisiä asioita ei kirjata kuntoutusselosteeseen. 
 
Veikkausvaroin järjestetystä ryhmämuotoisesta sopeutumisvalmennuksesta ei tehdä 
kuntoutusselosteita.  
 
8. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Kelan kuntoutus: Kuntoutushakemus, jonka hakija allekirjoittaa ja toimittaa suoraan liittoon tai 
Kelaan ja antaa Kelalle luvan tietojen luovutukseen liitolle palvelun toteuttamista varten. Hakijan 
toimittamat hakemuksen liitteet. Puhelimitse hakijalta ja Kelasta saadut tiedot. Kuntoutusta edeltävät 
ja kuntouksen aikaiset mittaus- ja arviointimenetelmät, kuten haastattelut, kyselyt ja testit. Hakijalta 
pyydetään kirjallinen lupa tietojen pyytämiseen, jos palvelun toteuttamiseksi on tarve pyytää 
lisätietoja esim. hoitopaikasta.  
 
Veikkausvaroin rahoitettu sopeutumisvalmennus: Kuntoutushakemus, jonka hakija allekirjoittaa ja 
toimittaa suoraan liittoon. Hakijan toimittamat hakemuksen liitteet. Puhelimitse hakijalta saadut 
tiedot. Hakijalta pyydetään kirjallinen lupa tietojen pyytämiseen, jos kuntoutuksen toteuttamiseksi on 
tarve pyytää lisätietoja esim. hoitopaikasta. 
 
 
9. Asiakastietojen luovuttaminen 

 
Kelan kuntoutus: Kela-kursseista toimitetaan asiakkaan luvalla kuntoutusseloste hoitopaikkaan ja 
muihin asiakkaan kanssa sovittaviin paikkoihin. Kelalla on järjestäjänä aina oikeus saada seloste 
toteutetusta kuntoutuspalvelusta (KKRL ja Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi nro 15).  
 
Kelan kuntoutus ja Veikkausvaroin järjestetty ryhmämuotoinen sopeutumisvalmennus: 
Kuntoutuksen osalta asiakastietoja luovutetaan vaitiolovelvollisille alihankkijoille, liiton palkkaamille 
työntekijöille ja palvelun tuottamiseen osallistuville laitosten työntekijöille. 

 
10. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet 
 
1. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen) 

Säilytys lukituissa potilasarkistoissa, joihin on avaimet vain tietoja työnsä perusteella tarvitsevilla 
 
2. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden 
fyysinen suojaus) 
 

Käyttöoikeuksia hallinnoi liiton nimeämä pääkäyttäjä. Rekisterin ylläpitäjällä on liiton pääkäyttäjän 
antama käyttäjätunnus ja salasana. 

 
Rekisterin palvelin sijaitsee ohjelmatoimittajan koodilukitussa tilassa, nimetyn yhdyshenkilön 
hallinnoimana. Tietoturvapalvelut ja tietoliikenteen valvonta 24/7.  
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11. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

12. Henkilötietojen säilytysaika 
 

Henkilötietojen säilyttämisaika perustuu potilasasiakirjojen osalta sosiaali- ja terveysministeriön 
asetukseen potilasasiakirjoista 23 §. Potilasasiakirjojen säilyttäminen säilytysajan päätyttyä 
perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 12 §:n 2 momenttiin. 

13. Lokitietojen säilyttäminen 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 5 §:ssä 
tarkoitetut lokitiedot tulee säilyttää eheinä ja muuttumattomina vähintään 12 vuotta niiden 
syntymisestä 

Kansaneläkelaitoksen on omalta osaltaan huolehdittava arkistointipalveluun tallennettujen 
lokitietojen teknisestä hävittämisestä terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisesti ammattiaan 
harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön niille määrittelemän säilytysajan päätyttyä. 
Kansaneläkelaitoksen on ennen hävittämistä informoitava asiasta edellä mainittuja tahoja. 

14. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin 
tahansa: 
 

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät 

henkilötiedot;  
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
- vaatia henkilötietojensa poistamista; 
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;  
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 

perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu; 
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle 

rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot 
yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen 
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  
 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen yhteydenotot-kohdan mukaisesti (kohta 16). Yhdistys voi pyytää rekisteröityä 
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön 
käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä 
perusteella.  
 
15. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090298#a298-2009
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sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei 
ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
16. Yhteydenotot 
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle, Petri Reponen, 
osoitteeseen petri.reponen@muma.fi tai rekisteristä vastaavalle henkilölle, Sari Högström, 
osoitteeseen sari.hogström@muma.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai 
kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 
 
Munuais- ja maksaliitto ry 
Ratamestarinkatu 7A, 7.krs, 00520 Helsinki 
 

 


