
 
***************************************************************************** 
Fikkarin tietosuojaseloste, päivitetty 27.11.2021 

Tietosuojaseloste Fikkarin terapeuttien 
asiakasrekistereihin kerättyjä ja siellä             
säilytettäviä tietoja varten 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä Tietosuojalain 1050/2018 
mukainen tietosuojaseloste ja kuvaus tietojen käsittelytoimista.  
 
Rekisterien pitäjät 
Musiikkiterapeutti Teija Kalevo (t:mi Mieli-Musiikki) 
y-tunnus 2695006-3, Turku 
 
Toimintaterapia Hebla Bjon (t:mi Heblanhopsa) 
y-tunnus 1874048-8, Turku 
 
Toimintaterapeutti Teija Ekholm 
y-tunnus 180228-1, Lieto 
 
Toimintaterapeutti Minna Littunen (t:mi Toiminnaksi) 
y-tunnus 3177010-4, Turku 
 
Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 
Jokainen rekisterinpitäjä toimii oman asiakasrekisterinsä yhteyshenkilönä 
 
Rekisterien nimet 
 
Musiikkiterapeutti Teija Kalevon asiakasrekisteri 
 
Toimintaterapia Hebla Bjonin asiakasrekisteri 
 
Toimintaterapeutti Teija Ekholmin asiakasrekisteri 
 
Toimintaterapeutti Minna Littusen asiakasrekisteri 
 
Rekisterien pitämisen peruste 
Henkilötietoja säilötään rekistereihin, jotta tiedetään, keitä asiakkaat ovat, miten heidät tavoittaa ja 
muut tiedot, jotka liittyvät terapiapalveluiden toteuttamiseen.  
 
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterien käyttötarkoitus 
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat 
seuraavat  

• terapian asiakas- ja käyntimäärien seuraaminen  
• laskutuksen toteuttaminen 



• terapiapalveluiden toteuttaminen (esimerkiksi toimintaan liittyvä viestintä, terapiapalautteet 
ja asiakkaan kuntoutukseen liittyvät muut dokumentit)  

Rekisterien tietosisältö 
Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja  

• Nimitiedot 
• Sosiaaliturvatunnus  
• Osoitetiedot  
• Puhelinnumero  
• Sähköpostiosoite  

Lisäksi tallennettuna voi olla seuraavia tietoja: huoltajan yhteystiedot, lähiverkoston 
yhteystiedot, kuntoutukseen liittyvät dokumentit (arvioinnit, testit, kuntoutussuunnitelmat, 
Kelan kuntoutuspäätökset, terapialausunnot, hojks-suunnitelmat, terapiasitoumus), laskutukseen 
liittyvät dokumentit (laskut, Kelan tilityskaavakkeet ja Kelan kuntoutuksen korvauspäätökset) 

Rekisterien säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan seuraavista lähteistä  

• Asiakkailta itseltään tai heidän huoltajiltaan, Kelalta, kuntoutuksesta vastaavalta taholta, 
lähiverkostolta, tai asiakkaan/hänen huoltajansa sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai 
suullisesti antamanaan. 

Henkilötietojen käsittelijät 
Rekisterien ylläpitäjät (musiikkiterapeutti Teija Kalevo, toimintaterapeutti Hebla Bjon, 
toimintaterapeutti Teija Ekholm, toimintaterapeutti Minna Littunen) 
 
Ylläpitäjät voi käsitellä kaikkia tässä tietosuojaselosteessa kerrottuja asiakastietoja.  
 
Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Emme myy tai vuokraa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille.  
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa  

• Voimme luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden 
tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön 
perustuvalla tavalla.  

• Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten 
edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä 
tunnistettavissa.  

• Mikäli fuusioidumme tai muutamme yritysmuotoamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan 
luovuttaa uuden organisaation sisällä.  

Tietojen säilytys ja poistaminen 
Asiakastietoja säilytetään sähköisessä potilastietojärjestelmässä sekä rekisterien ylläpitäjien 
paperiarkistossa. Yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, s-posti) löytyvät myös terapeuttien 
puhelimista ja sähköpostista yhteydenpidon helpottamiseksi. 



Tietoja säilytetään vähintään niin kauan kuin henkilö on asiakkaana terapiapalvelua tuottavassa 
yrityksessä. Yritykset ovat velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja 
noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun 
henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.  
 
Tiedot poistetaan asiakasrekisteristä voimassa olevan lainsäädännön määrittelemällä tavalla. 
 
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 
Rekisteröidyllä asiakkaalla/hänen huoltajallaan on oikeus tarkistaa ilman erillistä maksua, mitä 
asiakasta koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tämä tapahtuu tekemällä rekisterin ylläpitäjälle 
tarkastuspyyntö tiedoista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna ylläpitäjän 
sähköpostiosoitteeseen. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä suullisesti tai 
kirjallisesti edellä mainituille henkilöille. Asiakkaalla/hänen huoltajallaan on oikeus peruuttaa 
antamansa suostumus tietojen luovuttamisesta tai rajata sitä.  
 
 
 
 
Terapiapiste Fikkarin terapeutit: Teija Kalevo, Hebla Bjon, Teija Ekholm ja Minna Littunen 
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