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1 Rekisterinpitäjä

Nimi

Kansaneläkelaitos (Kela)
Postiosoite

PL 450

Postinumero

00101 HELSINKI

Puhelin

020 634 11

Käyntiosoite

Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
2 Rekisteriasioita
hoitava henkilö tai
yhteyshenkilö

Nimi

Mari Haavisto
Maija Rainamo
Katja Heikkinen

Puhelin

020 63 43898
020 63 43379
020 63 43974

Osoite

Höyläämötie 1 a B, 00380 Helsinki
3 Rekisterin nimi

PALVELUNTUOTTAJIEN REKISTERI

4 Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu Kelan omassa toiminnassa käytettäväksi, ja käyttö
perustuu Kelan sairausvakuutus- ja kuntoutustoimintaa koskevaan
lainsäädäntöön (SVL 3 ja 4 luku, 15 luku 9 §, KKRL 6 §, 9 §, 10 §, 12 §,
14 §, 15 §, 41 §, 46 §, 53 §, LKYTL 24c §).
Osa kuntoutuksen palveluntuottajarekisterin tiedoista on tunnistamattomien asiakkaiden kyseltävissä internetissä kuntoutuksen palveluntuottajien haku-palvelussa.
Tarkoituksena on selvittää, onko sairausvakuutuslain mukaisen tutkimuksen ja hoidon antajalla sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisella
palveluntuottajalla vaadittava ammattipätevyys ja lailliset oikeudet
toteuttaa lakiin perustuvaa sosiaalivakuutusetuutta ja onko palveluntuottajalla korvausten hakemista koskeva sopimus. Lisäksi tarkoituksena
on toteuttaa lääkkeiden apteekkien kautta tapahtuva suorakorvausmenettely.
Tarkoituksena on ylläpitää tietoa kunnan hyväksynnästä päivähoidon
tuottamiselle tai jos kyseessä on työsuhteinen hoitaja, työsuhteen kesto.
Tarkoituksena on myös selventää onko päivähoidon tuottaja yksityinen
päiväkoti, yksityinen perhepäivähoitaja vai työsuhteinen hoitaja.

5 Rekisterin tietosisältö

Oheisena rekisterin sisältämät tietotyypit. Tarkempi tietosisältö on
luettavissa muistiosta ”Kelan atk-rekisterit ja niiden sisältämät tiedot
rekistereittäin”.

6 Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietoja saadaan palveluntuottajilta itseltään sekä eri viranomaisilta esim.
Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselta, yliopistojen lääketieteellisiltä tiedekunnilta,
Väestörekisterikeskukselta ja kunnan viranomaisilta sekä tuen hakijalta.

7 Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

Apteekeille suorakorvausmenettelyn vaatimat tiedot lääkäreistä ja
hammaslääkäreistä
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8 Rekisterin suojauksen
periaatteet

Osa tiedoista salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta 24 §).
Henkilötunnus on salassa pidettävä (henkilötietolaki 13 §).
A. Manuaalinen aineisto:
– lukitut arkistotilat
– käsittelyohjeet
B. Atk:lle tallennetut tiedostot:
– kulunvalvonta, käyttöoikeudet, yksilöllinen käyttäjätunnus,
salasana, käytön rekisteröinti

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIETOTYYPIT
1. LÄÄKÄRIT
– henkilötiedot
– rekisteröintinumero ja yksilöintitunnus
– osoitetiedot
– ammattitiedot
– toimilupatiedot
– erikoistiedot
– kuntoutuksen erikoistiedot
2. HAMMASLÄÄKÄRIT
– henkilötiedot
– rekisteröintinumero ja yksilöintitunnus
– osoitetiedot
– ammattitiedot
– toimilupatiedot
– erikoistiedot
3. FYSIOTERAPEUTIT, SAIRAANHOITAJAT, TERVEYDENHOITAJAT, KÄTILÖT,
LABORATORIOHOITAJAT
– henkilötiedot
– rekisteröintinumero
– osoitetiedot
– ammattitiedot
– erikoistiedot
– kuntoutuksen erikoistiedot
4. ERIKOISHAMMASTEKNIKOT
– henkilötiedot
– rekisteröintinumero
– osoitetiedot
– ammattitiedot
– erikoistiedot
5. PSYKOLOGIT
– henkilötiedot
– rekisteröintinumero
– osoitetiedot
– ammattitiedot
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– erikoistiedot
– kuntoutuksen erikoistiedot
6. MUUT KUNTOUTUKSEN PALVELUNTUOTTAJAT
– henkilötiedot
– osoitetiedot
– ammattitiedot
– kuntoutuksen erikoistiedot
7. KULJETUSPALVELUNTUOTTAJAT
– Y-tunnus
– osoitetiedot
– erikoistiedot
8. PÄIVÄHOIDON TUOTTAJAT
– henkilötiedot/yhtiötiedot
– osoitetiedot
– ammattitiedot
– päivähoidon tuottajan suhdehenkilöt
9. SOPIMUS- JA VAHVISTUSTIEDOT
– sopimuslaji
– sopimusaika
– sopimuksen sisältämät toimialat/toimenpiteet
– sopimuksen sisältämät lääkärit ja hammaslääkärit
– toimenpiteiden hinnat (kuntoutuksen palveluntuottajat)
– hintojen voimassaoloaika (kuntoutuksen palveluntuottajat)
– sopimuksen lisätiedot
10. MANUAALINEN AINEISTO
– valtakirja-, suorakorvaus- ja kuljetuspalvelusopimukset (toimistoissa)
– Valviran lääkärinoikeuksia koskevat ilmoitukset (terveysosastolla)
– kuntoutuspalvelusopimukset (toimistoissa ja terveysosastolla)
– kuntoutuspsykoterapian ja harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajien
Kelan pätevyyshakemukset ja hyväksymisilmoitukset (terveysosastolla)
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