LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat
1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi
2) Toiminimi
3) Yhtiömuoto
4) Y‐tunnus
5) OID‐koodi
6) Yhteystiedot (osoite, laskutusosoite, puhelin, sähköposti, www‐osoite)
7) Kotikunta
8) Kieli
9) Nimenkirjoitusoikeutettu edustaja(t)
10) Tieto, onko palvelujen tuottaja merkitty ennakkoperintärekisteriin
11) Toimitusjohtaja
a) nimi
b) henkilötunnus
c) yhteystiedot (kotiosoite, puhelin, sähköposti)
12) Yhteyshenkilö lupa‐asioissa
a) nimi
b) yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
13) Vastuullinen rekisterinpitäjä
a) nimi
b) yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
14) Tietosuojavastaava
a) nimi
b) yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

Toimipaikan tiedot
1) Tiedot toimipaikasta
a) nimi
b) OID‐koodi (+ juokseva nro?)
c) toimipaikan kieli
d) toimipaikan tyyppi
f) yhteystiedot (käyntiosoite, postiosoite, puhelin, faksi, sähköposti, kunta/kunnat joissa
toiminta tapahtuu)
g) aloituspäivämäärä (lopetus‐ ja keskeytyspäivämäärät)
h) valvontaseuraamukset
i) asiakirjojen säilytyspaikka
2) Toimipaikalla työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat
3) Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja
a) nimi
b) henkilötunnus
c) yhteystiedot (kotiosoite, yhteysosoite, puhelin, matkapuhelin, faksi, sähköposti)
d) terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeus (Terhikki‐rekisteri)
e) koulutus (tutkinnot)
f) ammatti
g) tieto, milloin alkanut/aloittaa työn vastaavana johtajana
h) tieto, työskenteleekö toimintayksikössä
4) Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja 2
a) nimi
b) henkilötunnus

c) yhteystiedot (kotiosoite, yhteysosoite, puhelin, matkapuhelin, faksi, sähköposti)
d) terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeus (Terhikki‐rekisteri)
e) koulutus (tutkinnot)
f) ammatti
g) tieto, milloin alkanut/aloittaa työn vastaavana johtajana
h) tieto, työskenteleekö toimintayksikössä
4) Toimintayksikön potilasasiamies
a) nimi
b) yhteystiedot (osoite, puhelin, matkapuhelin, faksi, sähköposti)
c) koulutus (tutkinnot)
d) ammatti
e) tieto, milloin alkanut/aloittaa työn potilasasiamiehenä
5) Tietosuojavastaava
a) nimi
b) yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
6) Toimintasuunnitelma (liitetiedostona)
7) Toimipaikassa annettavat terveydenhuollon palvelut
8) Toimipaikan henkilökunnan lukumäärä jaettuna henkilöstöryhmittäin koko‐ ja osa‐aikaisuuden
sekä oman henkilökunnan että itsenäisten ammatinharjoittajien mukaan
9) Suunnitelma laadunvalvonnan toteuttamisesta (liitetiedostona)
10) Muussa kuin työsopimussuhteessa työskentelevien henkilöiden nimet ja tehtävän luonne niissä
tapauksissa, joissa henkilön tehtäviin kuuluu pysyväisluonteisesti ja olennaisesti ilman huoltajan
läsnäoloa henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa tapahtuva alaikäisen kanssa työskentely
(rikostaustan selvittäminen)
11) Tieto, onko toimintayksiköllä yksityistä sosiaalipalvelutoimintaa

Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat
1) Nimi
2) Henkilötunnus
3) rekisteröintinumero (Terhikki‐rekisteri)
4) Y‐tunnus, yhtiömuoto
5) Nimi tai toiminimi, jolla toimintaa harjoitetaan
6) OID‐koodi
7) Tieto, onko toiminta pää‐ vai sivutyö
8) Yhteystiedot (kotiosoite, postiosoite, puhelin, sähköposti, www‐osoite)
9) Kotikunta
10) Toiminnan aloittamispäivämäärä
11) Tieto rekisteröitymisestä ennakkoperintärekisteriin
12) Kielto tietojen julkaisemisesta julkisen tietoverkon välityksellä
13) Terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeus (Terhikki‐rekisteri)
14) Koulutus
15) Terhikin rajoitustiedot
16) valvontaseuraamukset
17) toimintakunnat
18) virastot, joiden alueella toimitiloja
19) Potilasasiakirjojen säilyttämispaikka
a) yhteisrekisterin pitäjä (nimi, osoite, puhelin, sähköposti)
b) yhteisrekisterin vastuuhenkilö (nimi, osoite, puhelin, sähköposti)
Toimitilan tiedot
1) toimitilan nimi

2) toimitilan tyyppi ja numero
3) OID‐koodi
4) toimitilan aloituspäivä
5) yhteystiedot (käyntiosoite, postiosoite)
6) toimintakunnat
7) Annettavat palvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajat
1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi
2) Toiminimi
3) Yhtiömuoto
4) Y‐tunnus
5) OID‐koodi
6) Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, www‐osoite, laskutusosoite)
7) Kotikunta
8) Kieli
9) Nimenkirjoitusoikeutettu edustaja(t)
10) Tieto, onko palvelujen tuottaja merkitty ennakkoperintärekisteriin
11) Potilasvahinkovakuutuksen alkamispäivä
12) Potilas‐/asiakasrekisteri
13) Toimitusjohtaja tai liiketoiminnasta vastaava henkilö
a) nimi
b) yhteystiedot (yhteysosoite, puhelin, sähköposti)
11) Yhteyshenkilö lupa‐asioissa
a) nimi
b) yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
12) Potilasasiamies
a) nimi
c) yhteystiedot (yhteysosoite, puhelin, matkapuhelin, faksi, sähköposti)
d) koulutus
e) ammatti
f) tieto, milloin alkanut/aloittaa potilasasiamiehenä
13) Vastuullinen rekisterinpitäjä
a) nimi
b) yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
14) Tietosuojavastaava
a) nimi
b) yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
15) tiedot lasten kanssa työskentelevistä
Toimintayksikön tiedot
1) Tiedot toimintayksiköstä
a) nimi
b) OID‐koodi (+ toimintayksikön numero)
c) yhteystiedot (käyntiosoite, postiosoite, puhelin, matkapuhelin, faksi, sähköposti,
sijaintikunta)
d) toimintakunnat
e) aloituspäivämäärä
f) lopetuspäivämäärä
g) asiakirjojen säilytyspaikka
h) valvontaseuraamukset

i) kieli
j) lupaviranomainen
k) toimintayksikön tarkastukset
13) Vastuuhenkilö
a) nimi
b) henkilötunnus
c) yhteystiedot (yhteysosoite, puhelin, matkapuhelin, faksi, sähköposti)
d) koulutus (tutkinnot)
g) tieto, milloin alkanut/aloittaa työn vastaavana johtajana
h) tehtävä toimintayksikössä
(mahdollinen toinen vastuuhenkilö/vastuuhenkilön sijainen)
14) Asiakasrekisteristä vastaava henkilö
a) nimi
b) yhteystiedot (yhteysosoite, puhelin, sähköposti)
15) Palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden arvioimisen edellyttämät muut tiedot
siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.
16) Tieto, onko toimintayksiköllä yksityistä terveydenhuollon palvelutoimintaa
17) Toimintayksikön palvelutoiminta ja asiakaspaikkojen määrä
18) Toimintayksikön henkilökunnan lukumäärä jaettuna koulutusasteen, tehtävien sekä koko‐ ja osa‐
aikaisuuden mukaan
19) Toimintayksikön ostetun ja tilapäisen henkilökunnan lukumäärä

Liite 2
Sosiaali‐ ja terveysalan lupa‐ ja valvontavirasto ja aluehallintovirastot saavat
luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla sen lisäksi mitä muualla
lainsäädännössä säädetään:
1) Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutus‐, eläke‐ ja vammaisetuuksia myönnettäessä tarvittavat
tiedot yksityisistä sosiaalihuollon palvelujen tuottajista; sekä
2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tilastointia varten tarvittavat tiedot 5 ja 6 §:n mukaisista
palvelujen tuottajista sekä 10 §:n tarkoittamista toimintakertomuksista.
Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän viranomaisen on esitettävä selvitys
siitä, että tietojen suojaamisesta huolehditaan asianmukaisesti.
Sosiaali‐ ja terveysalan lupa‐ ja valvontavirasto voi lisäksi julkistaa ja luovuttaa julkisen tietoverkon
välityksellä yksityisten palvelujen antajien rekisteristä yksityisten sosiaalipalvelujen antajan nimen
tai toiminimen, palvelualan sekä kaikkien toimintayksiköiden ja toimipisteiden osoitteet ja
yhteystiedot. Muista kuin itsenäisistä ammatinharjoittajista saa julkisessa tietoverkossa olla myös
muita yritystoimintaa koskevia julkisia tietoja. Itsenäinen ammatinharjoittaja voi kuitenkin kieltää
itseään koskevien osoitteiden ja yhteystietojen julkaisemisen.
Muuhun kuin julkisessa tietoverkossa tapahtuvaan julkisten henkilötietojen luovutukseen
sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3
momentissa säädetään. Palvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoitettua
toiminnan lopettamisesta saa niitä koskevia tietoja julkaista ja luovuttaa julkisessa tietoverkossa
enintään 12 kuukauden ajan siitä, kun lopettamisilmoitus saapui aluehallintovirastoon.
Laki yksityisestä terveydenhuollosta 14 § a (689/2005)
Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta 7§ (1554/2009)

Liite 3
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja aluehallintovirastot saavat
luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla sen lisäksi mitä muualla
lainsäädännössä säädetään:
1) Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutus-, eläke- ja vammaisetuuksia myönnettäessä tarvittavat
tiedot yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajista; sekä
2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tilastointia varten tarvittavat tiedot yksityisestä
terveydenhuollosta annetun lain 4 §:n mukaisen luvan saaneista palvelujen tuottajista ja 9 a §:n
mukaisen ilmoituksen tehneistä itsenäisistä ammatinharjoittajista sekä 10 §:n tarkoittamista
toimintakertomuksista, kuten myös yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista sekä yksityisistä
sosiaalipalveluista annetun lain 16 §:ssä tarkoitetuista toimintakertomuksista.

