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Ylöjärven 1. Apteekki 
Anne Kosma 
Y-2524632-2 
MikkolanBe 7 33470 Ylöjärvi 
03-381 0800 
anne.kosma@apteekit.net 

1.1. Rekisterin yhteyshenkilö 

Anne Hautanen 
MikkolanBe 7 
33470 Ylöjärvi 
 03 381 0800 
proviisori.ylojarven1apteekki@apteekit.net 

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisterin henkilöBetojen käsiLelyn tarkoituksena on apteekin palvelun järjestä-
minen asiakkaalle. HenkilöBetojen käsiLely perustuu yleisen Betosuojalainsää-
dännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön. 

Apteekki käsiLelee henkilöBetoja toimiLaessaan lääkkeitä tai muita hoitotarvik-
keita lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön määräämällä resepBllä. Lää-
keostoja käsiteltäessä apteekki vähentää lääkeostojen hinnasta Kelan ja vakuu-
tusyhBön tai työpaikkakassan maksamia korvauksia.  

Lisäksi apteekki tuoLaa sopimukseen tai asiakkaan suostumukseen perustuen 
asiakkaille erilaisia lääkehoitoon liiLyviä palveluita. Kanta-asiakkaista keräämme 
kanta-asiakassopimuksen tai kanta-asiakkaan kulloinkin antaman suostumuksen 
rajoissa henkilöBetoja, joita käytämme asiakaskokemuksen tai palvelumme pa-
rantamiseen. 

Tärkeään yleiseen etuun perustuen hoidamme muiden apteekkien kanssa lääkea-
lan valvontaviranomaisten sekä päihdelääkärien kanssa yhdessä suunniteltua 
apteekkisopimusmeneLelyä. 

HenkilöBetojen käsiLely apteekissamme on ehdoLoman luoLamuksellista. Hen-
kilöstöllä on normaalin salassapitovelvollisuuden lisäksi terveydenhuollon lain-
säädäntöön perustuva elinikäinen salassapitovelvollisuus henkilön lääkkeitä ja 
terveydenBlaa koskevien Betojen osalta.  
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3. REKISTERIEN NIMET 

- Lääkemääräysrekisteri  
- Asiakkuudenhallinta  
- Kelan suorakorvaus ja toimeentulolaskutus, vakuutusyhBöt 
- Annosjakelu 
- Apteekkisopimusrekisteri 
- Laskutuspalvelut  
- Verkkosivut 
- MarkkinoinBjärjestelmä 
- Kameravalvonta 
- TilastoinB ja jatkuvuuden suunniLelu 

4. REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ 

Tiedot voivat olla sekä sähköisiä eLä manuaalisia tallenteita.  

KäsiLelemme asiakkaan henkilöBetoja tässä Betosuojaselosteessa eriteltyjen re-
kisterien ja käyLötarkoitusten mukaisesB. 

4.1. Lääkemääräysrekisteri  

Rekisteri sisältää Bedot apteekista toimitetuista lääkemääräyksistä sekä Bedot 
sellaisista ostokerroista, joista asiakas on saanut lääkekorvauksen apteekin kaut-
ta apteekkien ja Kansaneläkelaitoksen välisen suorakorvaussopimuksen perus-
teella. Asiakkaan olleessa laskutusasiakas kirjataan myös laskutusBedot.   

Lääkemääräysrekisterissä käsitellään seuraavia henkilöBetoja: henkilötunnus, 
nimi, sairausnumerot, lääkemääräysBedot, maksuBedot (maksusitoumukset, las-
kutusasiakkaat, runkosopimukset), suostumukset, mahdolliset apteekkisopimus-
Bedot, ammaToikeuLa koskevat Bedot lääkemääräyksen tekijästä, käsiLelijäBe-
dot. 

Tietoja yhdistetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) pe-
rusteella Kansaneläkelaitoksen ylläpitämään valtakunnalliseen Kantapalveluun. 

4.2. Asiakkuudenhallinta  

Asiakaspalvelun tukena käytetään farmaseuTsen neuvonnan ja lääketoimitusten 
Bedonhallinnan työkalua, jossa yhdistyvät asiakkuudenhallinta sekä erilaiset 
farmaseuTsessa työssä tarviLavat Betokannat. Asiakkuudenhallinta käyLää hy-
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väkseen lääkemääräysrekisterin Betokantaa ja auLaa farmaseuTa hallitsemaan 
muun muassa lääkeaineiden yhteisvaikutuksia.  

Kanta-asiakkaiden osalta järjestelmä näyLää aikaisemmin toimitetut lääkkeet ja 
ilmoiLaa niiden yhteisvaikutuksista. 

Lääkemääräysrekisterin sisältämien Betojen lisäksi keräämme Kanta-asiakas 
-palveluita varten asiakkaan osoiLeen, puhelinnumeron, sähköposBosoiLeen, IP-
osoiLeen (interneBn yhteyskäytäntöosoite), iän sekä mahdollisia muita asiakkaan 
antamia Betoja.  

Kanta-asiakkaaksi liiLyminen vaaBi sopimuksen asiakkaan ja apteekin välillä. 

AsiakasBedot, jotka ovat sidoLu kanta-asiakkuuteen säilytetään asiakassuhteen 
pääLymiseen saakka, ellei asiakas ole pyytänyt toisin. Kanta-asiakkuuteen liiLy-
vät Bedot säilytetään jäljempänä mainitun kohdan (7.1) mukaisesB. 

4.3. Erityismääräykset 

Apteekilla on myös muita lakiin perustuvia tehtäviä, kuten Schengen-todistusten 
myöntäminen, joka edellyLävät henkilöBetojen käsiLelyä.  

Schengen-sopimuksessa säädetään todistuksesta, jolla yksityishenkilön tulee 
osoiLaa mukanaan kuljeLamiensa huumaavien tai psykotrooppista aineLa sisäl-
tävien lääkkeiden tarpeellisuus matkustaessaan Schengen-alueella. Apteekki voi 
antaa todistuksen Suomessa vakituisesB asuvalle henkilölle. Tässä yhteydessä 
apteekki käsiLelee seuraavia henkilöBetoja: lääkepakkaus, lääkemääräys, mat-
kustusasiakirja, passi tai henkilökorBn Bedot. Apteekki ei tallenna tässä yhteydes-
sä Betoja apteekin rekistereihin. 

4.4. Verkkosivut 

Apteekin Internet-sivustojen käynBBedot voidaan tallentaa järjestelmäämme 
evästeiden kauLa. Tallentamisen tarkoituksena on kohdentaa asiakkaalle pa-
remmin kiinnostavia viestejä sekä parantaa asiakaskokemusta ja kehiLää palve-
lua. Evästeiden käyLäminen näihin tarkoituksiin edellyLää aina asiakkaan anta-
maa suostumusta. Emme käytä evästeiden avulla keräLyä profiloinBBetoa sinua 
koskevan päätöksenteon perusteena. 

4.5. Kameravalvonta 

Suoritamme Bloissamme turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi kamera-
valvontaa.  KameravalvontaBedot sisältävät Bedot kameroiden valvonta-alueella 
liikkuvista henkilöistä. Videokuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päi-
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vämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puheLa emme kameravalvonnan yhteydessä 
tallenna. 

Kameravalvonnan tallenteista syntyvän rekisterin Betosisältö on asianmukaisesB 
suojaLu ja pääsy tallenteisiin on vain sellaisilla apteekin tai palveluntarjoajan 
henkilöstön jäsenillä, joiden työtehtävien kannalta se on välLämätöntä. Kamera-
valvontatallenteet voidaan luovuLaa viranomaisille rikosepäilyn seurauksena so-
velleLavaa lainsäädäntöä noudaLaen. 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

• Kansaneläkelaitoksen Kanta-palvelun Bedot 
• Kansaneläkelaitoksen suorakorvausBedot 
• asiakkaan, omaisen tai edunvalvojan antamat tarpeelliset terveysBedot  
• työntekijän havaintoihin liiLyvät asiakkaan hoitamiseen liiLyvät Bedot  
• asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen saadut Be-
dot 

6. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO 

6.1. Kela ja muut viranomaiset 

Tietoja yhdistetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) pe-
rusteella Kansaneläkelaitoksen ylläpitämään valtakunnallisiin palveluihin. Näitä 
palveluita ja niiden tarjoajia ovat resepBkeskus, sairasvakuutuskorvaus ja toi-
meentulolaskutus sekä vakuutusyhBöt.  

Järjestelmä tarkistaa Valviran ylläpitämästä sosiaali- tai terveydenhuollon am-
maThenkilörekisteristä ammaToikeuLa koskevia Betoja. 

6.2. Annosjakelu 

Apteekin tarjoamaa annosjakelupalvelua käyLävä asiakas saa lääkkeensä aptee-
kista koneellisesB pakaLuna kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. 
Palvelu perustuu asiakkaan ja apteekin väliseen sopimukseen. 

Apteekki siirtää annosjakeluasiakkaistaan seuraavia Betoja annosjakelutoimiLa-
jalleen Pharmaservice Oy:lle; nimi, henkilötunnus ja lääkitysBedot. 
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6.3. Laskutuspalvelut Ropo Capital Oy 

Apteekki voi tarjota asiakkailleen laskutuspalvelua. Laskutuspalvelun tarjoaja on 
Ropo Capital Oy. Palvelu perustuu sopimukseen asiakkaan kanssa. Reskontrajär-
jestelmiin tallennamme Bedot laskutus-, maksu- ja perintätapahtumista. Lasku-
tuspalveluasiakkaan Bedoista siirretään laskutuskumppanille seuraavat Bedot: 
nimi, laskutusosoite, osteLujen tuoLeiden Bedot. 

6.4. Apteekkisopimusrekisteri  

ResepBnkäsiLelyn yhteydessä käsiLelemme henkilöBetoja myös ns. Apteekkiso-
pimusmeneLelyssä. ApteekkisopimusmeneLelyllä tarkoitetaan henkilön ja hänen 
lääkärinsä yhdessä tekemää lääkehoitosopimusta, jonka tehtävänä on auLaa 
päihde- tai lääkeriippuvuudesta kärsiviä poBlaita vieroLumaan suunnitelmallisen 
lääkehoidon avulla. AllekirjoiLamalla apteekkisopimuksen poBlas sitoutuu me-
neLelyyn, jossa väärinkäyLöön soveltuvia lääkevalmisteita määrätään vain yh-
den lääkärin tai hoitopaikan toimesta ja niitä voi noutaa vain yhdestä poBlaan 
itse valitsemastaan apteekista.   

PoBlaan allekirjoiLaman apteekkisopimuksen perusteella sopimukseen kirjaLu 
apteekki voi  

• tallentaa Bedot hänen apteekkisopimuksestaan asiakasrekisteriinsä,  
• väliLää Betoa hänen Blanteestaan hoitavalle lääkärille sekä  
• BedoLaa hoitosopimuksen olemassaolosta muita apteekkeja Betoturvalli-

sella tavalla 

Apteekkien välisessä Bedonvälityksessä apteekkien välillä käytetään ns. 
Apteekkisopimusjärjestelmää, jossa kukin järjestelmään liiLynyt apteekki toimii 
rekisterinpitäjänä omien apteekkisopimusasiakkaiden henkilöBetojen osalta. Jär-
jestelmän teknisestä ylläpidosta huolehBi apteekin toimeksiannosta Suomen 
ApteekkariliiLo. Järjestelmään kirjataan sopimuspoBlaan henkilötunnus sekä 
sopimuksen alkamis- ja pääLymisBedot. Apteekkisopimuksen päätyLyä kaikki 
sopimukseen liiLyvät Bedot poistetaan.  

MeneLelyssä on välLämätöntä käsitellä myös muiden kuin Apteekkisopimusasi-
akkaiden Betoja. Päihde- ja lääkeriippuvuus on merkiLävä yhteiskunnallinen on-
gelma, jolloin meneLelyllä saavuteLava tärkeä yleinen etu puoltaa meneLelyn 
järjestämistä em. tavalla. MeneLelyyn on saatu lainsäädäntöön perustuva tuki 
myös terveydenhuollon poliiTsesta ohjauksesta ja toimeenpanosta vastaavalta 
Sosiaali- ja terveysministeriöltä.  Apteekin resepBnkäsiLelyjärjestelmä tarkistaa 
automaaTsesB kaikkia ns. pkv- ja huumausainelääkkeitä sisältäviä reseptejä 
toimiteLaessa Apteekkisopimusjärjestelmästä, onko käsiteltävän resepBn halB-
jalla voimassa olevaa apteekkisopimusta jossakin järjestelmässä mukana olevas-
sa apteekissa. Mikäli henkilöllä on sopimus toisen apteekin kanssa, käsiLelijä saa 
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tästä ilmoituksen ja ohjaa henkilön hakemaan lääkkeen sopimusapteekista. Kyse-
lyitä tai niiden tuloksia ei tallenneta apteekkiin eikä Apteekkisopimusjär-
jestelmään.  

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

7.1. ResepJJedot 

ResepBBedot ovat järjestelmässä käyteLävissä 13 kuukauLa. 

Apteekilla on lakisääteinen velvoite säilyLää ResepBpäiväkirja (Fimean määräys 
2/2016: Lääkkeiden toimiLaminen, säilytysaika 5 vuoLa). 

7.2. Kanta-asiakasJedot 

Kanta-asiakasBedot säilytetään järjestelmässä kaksi vuoLa, ellei asiakas toisin 
ilmoita.  

7.3. Kameravalvonta 

Kameravalvonnan tallenteita säilytetään kaksi viikkoa, jonka jälkeen Bedot pois-
tuvat automaaTsesB.  

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Kaikkia rekisterissä olevia Betoja käsitellään luoLamuksellisesB. 

8.1. Rekisterin suojaus 

Apteekki toteuLaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henki-
löBetojen käsiLelytoimintojen yhteydessä erityisesB henkilöBetojen Betoturva-
loukkauksilta suojautumiseksi. Ainoastaan apteekin henkilöstöllä ja apteekin va-
litsemalla BetojärjestelmätoimiLajalla alihankkijoineen on pääsy järjestelmään.  

Henkilöstöä ja alihankkijoita koskee sopimusperusteinen ja/tai lakisääteinen sa-
lassapitovelvollisuus. Järjestelmän käyLöön ja käsiLelyyn oikeuteLuja ovat ai-
noastaan sellaiset henkilöt, jotka työnsä puolesta tarvitsevat henkilöBetoja. Jär-
jestelmän käyLö vaaBi henkilökohtaista tunnusta ja vahvaa salasanaa. 
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9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

9.1. Oikeus saada pääsy Jetoihin 

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy omiin henkilöBetoihinsa. Rekisterinpitäjä-
nä apteekin on rekisteröidyn pyytäessä ilmoiteLava, käsitelläänkö häntä koskevia 
henkilöBetoja vai ei.  Rekisterinpitäjän on toimiteLava jäljennös käsiteltävistä 
henkilöBedoista rekisteröidylle pyydeLäessä myös sähköisessä muodossa. 

9.2. HenkilöJetojen oikaiseminen ja poistaminen 

Rekisteröity voi pyytää virheellisen Bedon korjaamista. Havaitun virheellisen Be-
don voimme korjata saatuamme oikean Bedon sinulta tai muusta luoteLavasta 
lähteestä.  

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilöBedot poistetuksi rekiste-
ristä sovelleLavassa Betosuojalainsäädännössä säädeLyjen edellytysten täyt-
täessä.  

9.3. Oikeus käsiMelyn rajoiMamiseen ja vastustamisoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus vaaBa rekisterinpitäjää rajoiLamaan henkilöBetojensa 
käsiLelyä sovelleLavassa Betosuojalainsäädännössä säädeLyjen edellytysten 
täyLyessä.  

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilöBetojensa käsiLelyä suoramarkkinoin-
Ba varten. 

9.4. Oikeus peruuMaa antamansa suostumus 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuLaa tai muuLaa antamaansa suostumusta milloin 
tahansa. Suostumuksen peruuLaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella en-
nen sen peruuLamista suoritetun käsiLelyn lainmukaisuuteen. 

9.5. AutomaaNnen päätöksenteko 

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumaLa sellaisen päätöksen kohteeksi, joka pe-
rustuu pelkästään automaaTseen käsiLelyyn, kuten profiloinBin, ja jolla on hän-
tä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuLaa häneen vastaavalla tavalla mer-
kiLäväsB. 

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välLämätön rekisteröidyn ja rekisterinpi-
täjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu re-
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kisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen taikka jos päätös on hyväksyLy rekis-
terinpitäjään sovelleLavassa lainsäädännössä. 

9.6. Henkilön oikeus siirtää Jedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada suostumuksensa tai rekisterinpitäjän kanssa ole-
van sopimuksen perusteella käsitellyt henkilöBetonsa siirreLyä suoraan rekiste-
rinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesB mahdollista. 

9.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 
(Tietosuojavirasto, RatapihanBe 9, PL 800, 00521 Helsinki tai Betosuoja@om.fi), 
jos apteekki ei rekisterinpitäjänä ole noudaLanut toiminnassaan soveltuvaa Be-
tosuojasääntelyä. 

9.8. Yhteydenotot 

Kaikissa henkilöBetojen käsiLelyyn liiLyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien 
käyLämiseen liiLyvissä Blanteissa autamme sinua mielellämme. Yhteydenotot 
pyydämme kirjallisena posBtse tai sähköposBlla toimiteLuna. YhteysBedot löydät 
kohdasta 1. Rekisterinpitäjä. 
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