
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
4.5.2021 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kuntoutussäätiö 
 
Osoite 

Pakarituvantie 5, 00410, Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

      

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Ira Vahtero, palvelujohtaja, puh. 040 833 2982, ira.vahtero@kuntoutussaatio.fi 
Osoite 

      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

      

3 
Rekisterin 
nimi 

Valmennusrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietoja tarvitaan etävalmennuspalveluiden tarjoamiseen. 

  

Tietojen käsittely on ulkoistettu Movendos Oy, Kalevantie 7C, 33100 Tampere.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tai osa seuraavista tiedoista: 

- Henkilötiedot (henkilötunnus, nimi, syntymäaika, sukupuoli, työnantaja) 

- Henkilön yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero) 

- Tietoa käyttäjän elintavoista (esimerkiksi ravinto, liikunta, tupakointi, uni, alkoholinkäyttö, vireystila) 
henkilökohtaisista tavoitteista, motivaatiosta käyttäytymisen muutokseen sekä henkilön 
terveydentilasta kuten riskistä sairastua pitkäaikaissairauteen, verenpaineesta, painosta, pituudesta. 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Yksilöintitiedoista nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero saadaan joko henkilöltä itseltään tai 
työnantajalta. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

 Henkilötietoja ei luovuteta muodossa, josta henkilöllisyys voidaan tunnistaa. Ryhmätietoja saatetaan 
luovuttaa työnantajalle sellaisessa muodossa jossa henkilöllisyyttä ei voi tunnistaa. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

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

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalista aineistoa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteri sijaitsee palvelintietokoneessa, joka on sijoitettu suojattuun konesaliin, jonne on estetty 
pääsy asiattomilta. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja 
käyttöoikeuksin. Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin ovat vain niillä palveluntarjoajan työntekijöillä jotka 
tarvitsevat näitä tietoja tuottaakseen terveyspalveluita, kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän 
hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Henkilöiden ja henkilöiden 
tietoja käsittelemään oikeutetun henkilön tarkastellessa henkilön tietoja, on internetyhteys 
palvelintietokoneeseen SSL-suojattu, jolla rekisteri sijaitsee. Internetin kautta asiattomilta pääsy 
rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Lisäksi tietojärjestelmän ylläpitäjän oikeudet ovat vain niillä 
tietojärjestelmän toimittajan (Movendos Oy) henkilöillä, jotka tarvitsevat pääsyn tallenteisiin 
järjestelmän oikean toiminnallisuuden varmistamiseksi.  
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