Begäran om utlämnande av uppgifter ur registret över
tillhandahållare av privata social- och hälsovårdstjänster (Valveri)
Anvisning
På utlämnande av uppgifter som ingår i registret över tillhandahållare av privat service tillämpas
lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), lagen om privat socialservice (922/2011), lagen
om småbarnspedagogik (540/2018) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999). Dessutom styrs utlämningen av uppgifter från registret av bestämmelserna i
dataskyddslagen (1050/2018) och allmänna dataskyddsförordningen.
Uppgifter som gäller självständiga yrkesutövare, bland annat kontaktuppgifter, lämnas ut endast
om den som begär uppgifterna kan påvisa, att han eller hon med stöd av ovannämnda lagstiftning
har rätt att behandla dessa uppgifter. Uppgifter kan inte lämnas ut till exempel för
marknadsföringsändamål.
Utlämnade personuppgifter får endast användas för det begärda användningsända-målet.
Utlämnande av uppgifter är avgiftsbelagt, om den som begär uppgifterna inte har lagbaserad rätt
att få uppgifterna avgiftsfritt.

Ifylls av den som begär uppgifter
Sökande (organisationens namn)
Utdelningsadress
Postnummer

Postort

Kontaktpersonens namn
Telefon

E-post

Postadress för uppgifterna, om annan än utdelningsadressen

Faktureringsadress, om annan än utdelningsadressen

/ EDI-kod (e-faktura)

Förmedlarkod (e-faktura)

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

FO-nummer (för företag)

Telefonnummer: 0295 209 111
Fax: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

Sektorer och servicebranscher som begäran gäller
1. Hälso- och sjukvård
serviceproducenter
självständiga yrkesutövare (uppgift om antal)
2. Socialvård
producenter av tillståndspliktig socialservice
producenter av anmälningspliktig socialservice
3. Småbarnspedagogik
serviceproducenter
Tillståndsmyndighet för verksamheten
Samtliga, eller
Regionförvaltningverket i Södra Finland
Regionförvaltningverket i Östra Finland
Regionförvaltningverket i Lappland
Regionförvaltningverket i Sydvästra Finland
Regionförvaltningverket i Västra och Inre Finland
Regionförvaltningverket i Norra Finland
Valvira
Landskap / kommuner där verksamheten bedrivs

Begärda basuppgifter
Baslista över serviceproducenter (namn, FO-nummer, postadress)
Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer)
Baslista över verksamhetsenheter (enhetens namn, besöksadress)
Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer)
Antal självständiga yrkesutövare (se anvisning)
Övriga uppgifter, vilka?

Personuppgifternas användningsändamål

Redogörelse för hur skyddet av personuppgifter ordnas

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefonnummer: 0295 209 111
Fax: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

1.Tjänster inom hälso- och sjukvården
Samtliga hälso- och sjukvårdstjänster, eller välj enligt undergrupp
Läkartjänster inom öppenvården
Samtliga, eller välj
Allmänläkarmottagning
Kardiologi
Specialistläkarmottagning
Öron-, näs- och halssjukdomar
Allmän medicin
Foniatri
Inre medicin
Tand- och munsjukdomar
Kirurgi
Cancersjukdomar och strålbehandlig
Kvinnosjukdomar och förlossningar
Barnneurologi
Barnsjukdomar
Lungsjukdomar och allergologi
Ögonsjukdomar
Geriatri
Radiologi
Anestesiologi och intensivvård
Fysiatri
Annan, vilken
Psykiatri
Operationsverksamhet inom öppenvården (inkl. dagkirurgi)
Företagshälsovård/arbetsmedicin
Anestesiverksamhet
Hudsjukdomar och allergologi
Avgivande av utlåtanden som hänför sig till en specialitet
Neurologi
Neurokirurgi
Internet-/telefontjänster som tillhandahålls av läkare
Andra läkartjänster
Tjänster som tillhandahålls av sjukskötare, hälsovårdare och/eller barnmorska
Samtliga, eller välj
Mottagning hos sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska
Rådgivning eller annan förebyggande verksamhet i mottagningsutrymmen
Hemsjukvård
Internet-/telefontjänster utan mottagningsutrymmen
Andra tjänster som tillhandahålls av sjukskötare/hälsovårdare/barnmorska
Sjukhusverksamhet (läkarledd)
Samtliga, eller välj
Sjukhusverksamhet på institution
Hemsjukvård

Hemsjukhus

Prehospital akutsjukvård och tillhörande patienttransporter
Samtliga, eller välj
Enheter på basnivå
Enheter på vårdnivå
Tjänster enligt lagen om företagshälsovård
Samtliga, eller välj
Tjänster enligt lagens 12 §
Läkartjänster inom företagshälsovården
Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Tjänster enligt lagens 14 §

Telefonnummer: 0295 209 111
Fax: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

Hälsovårdartjänster inom företagshälsovården
Sakkunnigtjänster av psykolog inom företagshälsovården
Sakkunnigtjänster av fysioterapeut inom företagshälsovården
Övriga sakkunnigtjänster inom företagshälsovården
Tandläkartjänster
Samtliga, eller välj
Mottagning hos tandläkare
Mun- och käkkirurgiska åtgärder
Mottagning hos specialisttandläkare
Avgivande av utlåtanden som hänför sig till odontologi
Övriga tjänster som tillhandahålls av tandläkare eller specialisttandläkare / mun- och
käkkirurgi
Övriga tjänster inom tandvården
Samtliga, eller välj
Mottagning hos munhygienist

Mottagning hos specialisttandtekniker

Bilddiagnostiska undersökningar
Samtliga, eller välj
Radiologiska undersökningar
Ortopantomografi
Bentäthetsmätningar
Ultraljudsundersökningar
Övriga bilddiagnostiska undersökningar inom tandvården
Övriga bilddiagnostiska undersökningar (andra än bilddiagnostiska undersökningar inom
tandvården)
Magnetundersökningar
Laboratorieverksamhet
Samtliga, eller välj
Klinisk kemi och/eller hematologi
Patologi
Snabbdiagnostiska laboratorieundersökningar
Klinisk mikrobiologi

Klinisk fysiologi
Övrig laboratorieverksamhet
Klinisk neurofysiologi

Terapeutisk verksamhet
Samtliga, eller välj
Näringsterapi
Talterapi
Ergoterapi
Psykoterapi
Fysioterapi
Fotterapi

Övriga jämförbara terapier
Kiropraktikerverksamhet
Naprapatverksamhet
Osteopatverksamhet
Neuropsykologisk rehabilitering

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefonnummer: 0295 209 111
Fax: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

Annan hälso- och sjukvårdsverksamhet
Samtliga, eller välj
Psykologverksamhet
Verksamhet av utbildad massör
Tagning av laboratorieprover
Hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls av närvårdare
Optikerverksamhet
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet
Medicinsk ljusbehandling
Patientförflyttningar
Avvänjnings-, substitutions- och/eller underhållsbehandling för opioidberoende
Rehabiliteringsinstitution
Rehabiliteringsinstitution med verksamhet dygnet runt
Distansservice
Distansservice som tillhandahålls av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

2.1 Tillståndspliktiga tjänster inom socialvården
samtliga tillståndspliktiga tjänster eller välj enligt undergrupp
Målgrupper för tillståndspliktiga tjänster inom socialvården
Samtliga, eller välj
Barn / unga
Utvecklingsstörda
Barnfamiljer
Utvecklingsstörda barn/unga
Äldre
Rehabiliteringsklienter inom mentalvården
Andra än äldre med minnessjukdomar
Rehabiliteringsklienter inom
Andra handikappade
missbrukarvården
Institutionsvård
Samtliga, eller välj
Institutionsvård dygnet runt
Barn- och ungdomshem

Skolhem
Enhet för särskild omsorg

Boendeservice
Samtliga, eller välj
Serviceboende med heldygnsomsorg

Annat tillståndspliktigt serviceboende

Andra tillståndspliktiga tjänster
Samtliga, eller välj
Skyddshem
Mödrahem
Mödra- och skyddshem
Skyddshärbärgen och tillnyktringsstationer
Professionell familjehemsvård
Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Familjerehabilitering
Gruppboende – utvecklingsstörda barn
och unga
Gruppboende – barn och unga
Andra tillståndspliktiga tjänster

Telefonnummer: 0295 209 111
Fax: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

2.2. Anmälninspliktiga tjänster inom socialvården
Samtliga anmälningspliktiga tjänster eller välj enligt undergrupp
Målgrupper för anmälningspliktiga tjänster inom socialvården
Samtliga, eller välj
Barn / unga
Barnfamiljer
Äldre
Andra än äldre med minnessjukdomar
Utvecklingsstörda
Andra handikappade
Rehabiliteringsklienter inom mentalvården
Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården
Överinga
Hemservice
Hemservice
Dagverksamhet
Samtliga, eller välj
Dagcenter/Servicecenter
Dagservice
Arbets- och aktivitetscenter
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
Service som stöder rörligheten (inkl. ledsagarservice)
Andra tjänster inom det sociala området
Samtliga, eller välj
Socialjour
Öppenvårdsrehabilitering för missbrukare
Socialarbetartjänster
Familjearbete
Familjerehabilitering inom öppenvården
Annan sakkunnigverksamhet inom socialvården
Social handledning
Social rehabilitering
Mentalvårdsarbete inom socialvården
Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
Övervakning av umgänge mellan barn och förälder
Skolkuratorverksamhet
Boendeservice
Samtliga, eller välj
Serviceboende

Stödboende

Annan boendeservice

Andra registrerade tjänster
Annan socialservice

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefonnummer: 0295 209 111
Fax: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

3. Anmälningspliktiga tjänster inom småbarnspedagogik
Samtliga anmälningspliktiga tjänster eller välj enligt undergrupp
Småbarnaspedagogik
Samtliga, eller välj
Daghem – barn
Morgon- och eftermiddagsverksamhet/deltidsdagvård
Specialdagvård
Öppna småbarnspedagogiska tjänster -barn/unga
Öppen småbarnspedagogiska tjänster - barnfamiljer

Underskrift
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande och tjänsteställning

Betalningar
Pris utgår enligt arbetsmängd och är 225 €/timme + moms. Rapporter som innehåller basuppgifter
kostar 225 € – 450 € +moms, beroende på omfattningen av listan. En ungefärlig prisuppgift för
begäran som gäller andra uppgifter kan beställas från adressen valveri@valvira.fi eller från
regionförvaltningsverket i det egna området.

Överföring
Skicka det tryckta och signerade formuläret som bilaga till Social- och hälsovårdscentralen Valvira,
PO Box 43, 00521 Helsingfors.
Alternativt kan du skicka det ifyllda formuläret med bilagor som en e-postbilaga till
kirjaamo@valvira.fi. Eftersom e-post inte rekommenderas för att skicka konfidentiell information,
kan du använda säkerhets-e-post för att skicka den.

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefonnummer: 0295 209 111
Fax: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

