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1. 

Millä perusteella ja mihin  

tarkoitukseen keräämme tietoja? 

Osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluita asiakkaalle 

tarjotaan mahdollisuutta hakeutua kunnan liikuntaneuvontaan itsenäisesti 

tai yhteistyössä ammattilaisen kanssa. Asiakas voi kirjata järjestelmään 

lomakkeelle omat henkilötietonsa sekä taustatietonsa liikuntalähetteen 

tekemiseksi itsenäisesti. Vaihtoehtoisesti ammattilainen voi kirjata 

asiakkaan suostumuksella tai yhteistyössä käynnillä nämä tiedot 

lomakkeelle. Tällöin ammattilainen kirjaa lliikuntalähetteen tehdyksi 

toimenpidekoodilla potilastietojärjestelmään.  

Tietoja kerätään, jotta kunnan liikuntaneuvoja saa asiakkaan yhteystiedot 

ottaakseen häneen yhteyttä sekä tarvittavat taustatiedot asiakkaasta 

liikuntaneuvonnan aloittamiseksi.  

 

Kuntien liikuntaneuvoja kerää tarkentavia tietoja liikuntaneuvonnan 

aloitustapaamisella erilliselle haastattelulomakkeelle. Pääkäyttäjä koostaa 

raporttia kuntien tekemästä työstä vuosittain (esim. ohjattujen asiakkaiden 

määrä).  

2. 

Millaisia tietoja saamme ja  

keräämme? 

Keräämme liikuntalähetelomakkeelle asiakkaan yhteystiedot, sukupuolen, 

ensisijaisen palvelun, ohjautumisen liikuntaneuvojalle 

(itsenäisesti/ammattilaisen ohjaus), apuvälineet, rajoitteet, 

liikuntaneuvonnan tarpeen, aiemmin tehdyt kartoitukset ja mittaukset. 

Asiakas voi täyttää lomakkeen täysin itsenäisesti, yhdessä ammattilaisen 

kanssa tai ammattilainen voi täyttää tiedot asiakkaan suostumuksella.  

 

Liikuntaneuvojat tekevät alkukartoituksen ensimmäisellä tapaamiskerralla.  

Asiakastietoja käytetään asiakkaan ohjaukseen ja neuvontaan.  

3. 

Kuinka kauan tietoja säilytetään? 

Kymenlaakson hyvinvointialueella on arkisto- ja tiedonohjaussuunnitelma. 

Säilytysajat määritellään lakiperusteisesti huomioiden mm. arkistolaki, 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista sekä laki 

sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista. 

 

Raportointiedot koostetaan vuosittain, jonka jälkeen tiedot voidaan 

poistaa. 

 

4. 

Millaisia oikeuksia sinulla  

rekisteröitynä on? 

Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-

asetuksessa sekä tietosuojalaissa.  

 

Rekisterinpitäjän on kyettävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan 

käyttävän henkilöllisyys. Jos rekisteröityä ei voida tunnistaa, hän ei voi 

käyttää oikeuttaan. Rekisteröity voi kuitenkin toimittaa lisätietoja 

tunnistamista varten. Rekisteröidyn oikeudet ovat: 

 

 oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä 

 saada pääsy tietoihin 

 oikaista tietoja 

 rajoittaa tietojen käsittelyä 
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 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen olla joutumatta automaattisen 
päätöksenteon kohteeksi ilman laillista perustetta 

 oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle 
 
Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan hän voi olla yhteydessä 
kirjaamo@kymenhva.fi  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
(Tietosuojavaltuutetun toimisto), jos katsoo, että henkilötietojen 
käsittelyssä on rikottu EU:n tietosuoja-asetusta. Tietosuojavaltuutetun 
yhteystiedot: Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki. 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki. Puh. 029 56 66700. Sähköposti: 
tietosuoja(at)om.fi. 

 

Voit lukea tarkemmin oikeuksistasi  

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet 

 

5. 

Ketkä vastaanottavat tietojasi? 

Tietoja käsittelee lähetteen vastaanottavan kunnan liikuntaneuvoja sekä 

Kymenlaakson hyvinvointialueen pääkäyttäjät anonyymiin 

hyvinvointialuetasoiseen raportointiin ja toimintamallin seurantaan.  

 

Tiedot tallennetaan Walmu- järjestelmään ja hyvinvointialueen omalle 

domainille. Palvelua tuotetaan Suomessa.  

 

6. 

Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA-

maiden ulkopuolelle? 

Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. 

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle vain, 

jos vastaanottavan maan on komission päätöksellä katsottu varmistavan 

riittävän tietosuojan tason tai että siirto toteutetaan yleisessä tietosuoja-

asetuksessa (2016/679) mainittuja asianmukaisia suojatoimia soveltaen. 

7. 

Miten suojaamme henkilötietoja? 

Tietojärjestelmäpalvelimet ja aktiivilaitteet sijaitsevat suojatuissa ja 

valvotuissa tiloissa ja ulkoisia yhteyksiä valvotaan palomuurein. Yksittäisiä 

asiakasasiakirjoja käsitteleville henkilöille on ohjeistettu turvalliset 

henkilötietojen käsittelyn käytännöt.  Palvelusta on saatavilla lokitiedot ja 

käyttöä voidaan rajat käyttöoikeuksilla.  

8. 

Keneltä voit kysyä lisätietoja? 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö  
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