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Tietosuojaseloste  
Tämä on Ravistamo Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. 
Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 1.4.2022 

1. Rekisterinpitäjä 

Ravistamo Oy 
Y-tunnus: 2771615–6 
Osoite: Siikaranta 9 A, 70620 Kuopio 
Puhelin: +358 44 5026 595 

2. Tietosuojavastaava 

Kati Laine 
tietosuojavastaava@ravistamo.fi 
+358 40 584 7482 

3. Rekisterin nimi 

Ravistamo Oy:n potilasrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilasrekisterin 
ylläpitämisestä. Käsittelemme henkilötietoja potilaiden ja asiakkaiden tutkimusten ja 
hoidon suunnittelua, toteutusta ja arkistointia varten.  

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika 

Potilasrekisteriin tallennetaan potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite sekä muut 
yhteystiedot ja kaikki hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytetyt, laaditut tai 
saapuneet asiakirjat taikka tekniset tallenteet, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa 
koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Säilytysajat perustuvat Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista (94/2022) mukaisiin säilytysaikoihin. 

6. Tietolähteet 

Tallennettavat tiedot antaa pääsääntöisesti asiakas itse (tai huoltaja). Työterveys ym. 
palveluiden yhteydessä tietoja antaa myös asiakasyritys.  

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja luovutetaan asiakkaalle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä ja 
lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen esim. viranomaisille. 
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Potilastiedot siirretään kansalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta). 
 
Ravistamolla on lisäksi oikeus siirtää tietoja sen toimeksiannosta käsiteltäväksi 
palveluntarjoajille ja alihankkijoille. Tällöin käsittelystä laaditaan kirjallinen tietosuoja-
asetuksen mukainen sopimus. 
 
Rekisteri ja palveluntarjoajan järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella, mutta palvelun 
toteuttamista varten on myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Potilastiedot tallennetaan Ravistamo Oy:n sähköiseen potilasrekisteriin. Pääsy asiakkaan 
tietoihin on ainoastaan yrityksen henkilöstöön kuuluvalla ammattihenkilöllä (laillistettu 
ravitsemusterapeutti). Pääsyoikeudet järjestelmään ovat henkilökohtaisia ja ne annetaan 
ainoastaan potilaan laadukkaan hoidon turvaamiseksi välttämättömälle henkilöstölle. 
Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.  
 
Mahdolliset paperiset asiakirjat säilytetään lukituissa toimitiloissa. 

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa potilasrekisterissä olevat tietonsa sekä pyytää hänestä 
tallennetun tiedon korjaamista. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti ja tarvittaessa 
virheet korjataan ilman erityistä viivettä. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Pyynnön esittäjän tulee pystyä todistamaan henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä. 
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