
Tietosuojaseloste 5.7.2021 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

 
OsteoSport (3213173-4) 
Olli-Pekka Mykkänen 
olli.mykkanen@osteosport.fi 
045-6510480 
 
2. Rekisterin nimi 

 
OsteoSport ylläpitää kahta eri rekisteriä 
1. Asiakasrekisteri  
2. Potilasrekisteri 
 
3. Rekisterin peruste, henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus 

 
1. Asiakasrekisteriä tarvitaan asiakkaan yhteystietoja, ajanvarausta, asiakasviestintää, 
markkinointia ja mahdollista laskutusta varten. 
 
Studio Siltasaari ja OsteoSport käyttävät yhdessä asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyyn ja 
ylläpitämiseen Timma-palvelua, joka on Timma Oy:n tuottama ajanvaraus- ja 
asiakkuudenhoitojärjestelmä (lisätietoja: www.timma.fi). Timma Oy ei ole tässä kuvatun 
asiakasrekisterin ylläpitäjä vaan kyseinen yritys on ns. henkilötietojen käsittelijä, joka on huolehtinut 
henkilötietojen käsittelijää koskevista vastuista asianmukaisella tavalla. 
 
2. Potilasrekisterin ylläpitäminen perustuu potilaslakiin (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) ja 
potilasasiakirjoja käsittelevään Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen. Potilastietojen 
kirjaaminen on lakisääteinen velvollisuus. Potilasrekisteriin on pääsy vain osteopaatti Olli 
Mykkäsellä. 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 

 
Henkilötiedot käsitellään lain- ja asianmukaisesti sekä rekisteröidyn henkilön kannalta läpinäkyvästi. 
Henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä 
myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Henkilötiedot ovat 
asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, 
joita varten niitä käsitellään. Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja ajan tasalla. Kaikki käsittelyn 
tarkoituksiin nähden havaitut epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan. 
Henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin 
on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla 
varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta 
ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai 
vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 

 
1. Asiakasrekisterin tietoja ovat asiakkaan nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite) sekä muut mahdolliset asiakkaan Timma-ajanvarausjärjestelmään syöttämät 
tiedot. Asiakastietoja voidaan käyttää yrityksen suoramarkkinointiin, mikäli asiakas antaa siihen 
suostumuksensa. 
 
2. Potilasrekisterin tietoja ovat nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot (osoite, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite). Alaikäisen potilaan osalta merkitään huoltajien tai muun laillisen 
edustajan nimi ja yhteystiedot. Säilytettävä materiaali on luottamuksellista. Potilasrekisteriin 



merkitään merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan 
turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot jokaisesta palvelutapahtumasta. Näitä 
tietoja voivat olla esimerkiksi tulosyy, esitiedot, nykytila, havainnot, tutkimustulokset, hoidon 
suunnittelu, toteutus ja seuranta. Lisäksi tietoihin merkitään hoidon perusteet, tiedossa olevat 
riskitekijät (kuten allergiat, yliherkkyydet), mahdolliset tutkimus- tai hoitotoimenpiteen haitalliset 
vaikutukset tai hoidon vaikuttavuus. Hoidon kannalta merkittävät puhelinkontaktit, konsultaatiot ja 
kehotukset jatkotutkimuksiin sisällytetään potilasrekisteriin. Säilytettävä materiaali on arkaluonteista. 
 
6. Tietosuojavastaava 

 
Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty, koska tietoja käyttää vain yksi henkilö eikä toiminnan luonne sitä 
edellytä. 
 
7. Tietojen luovuttaminen muille osapuolille 

 
Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan, perustuu 
luovuttaminen rekisteröidyn suostumukseen (pyydetty erillinen suostumus) ja rekisteröidyn asioiden 
hoitamiseen.  
 
8. Tietojen säilytys 

 
1. Asiakasrekisteriin kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta 
merkityksellistä. Tämän jälkeen tiedot hävitetään asianmukaisesti. 
 
2. Potilasrekisteriin kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta 
merkityksellistä. Potilasasiakirjojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole 
tietoa, niin 120 vuotta potilaan syntymästä. Alle 1-vuotiaina kuolleiden tietoja säilytetään 120 vuotta 
syntymästä. Säilytysajan umpeuduttua tiedot hävitetään asianmukaisesti. 
 
9. Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Asiakkaalta itseltään tai alaikäisen asiakkaan huoltajalta saadut tiedot. Mikäli asiakas tekee 
ajanvarauksen sähköisen Timma-palvelun kautta, tallentuu asiakasrekisteriin ajanvarauksen 
yhteydessä asiakkaan Timma-palveluun syöttämät tiedot. Ensimmäisen vastaanottokäynnin 
yhteydessä täytettävä paperinen esitietolomake skannataan ja tallennetaan potilasarkistoon. 
Paperinen lomake hävitetään tämän jälkeen välittömästi tietoturvallisesti. 
 
10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 
 
Asiakasrekisterin tai potilasrekisterin tietoja ei säilytetä tai luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle. 
 
11. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
1. Asiakasrekisteri säilytetään ajanvarauspalvelimella. Pääsy asiakasrekisteriin on suojattu 
salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Yrityksen tietoturva on hoidettu huolehtimalla salasanoilla 
suojatuista sähköisistä alustoista, virustorjunnasta ja palomuurista. 
 
2. Potilasrekisteri säilytetään uusimman tekniikan mukaisella algoritmilla salatuilla kovalevyillä, jonka 
salausavain on vain osteopaatti Olli Mykkäsen tiedossa. Potilasrekisterin hallintaan käytettävä 
tietokone ei ole verkkoyhteydessä, jolloin verkkohyökkäyksiä potilasrekisteriin ei voi tapahtua. 
 
12. Tarkastusoikeus 

 



Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat dokumentit siltä osin, että muiden 
rekisteröityjen oikeuksia ei loukata. 
 
13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 
Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vaatia kirjauksen korjaamista. Mikäli kirjauksessa on 
molempien osapuolten toteama virhe, se tulee korjata välittömästi. Mikäli korjausta vaaditaan 
tulkintaan tai muutoin epäselvään kohtaan, korjausvaade liitetään korjattavan kohdan yhteyteen, 
mutta ei korjata. 
 
14. Tietoturvaloukkaukset 

 
Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta 
valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi 
tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille. 


