
 

 
 
 
Optikoiden ja optometristien ammattioikeus- ja 
täydennyskoulutusrekisterin tietosuojaseloste 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Optometrian Eettinen Neuvosto (OEN) 
c/o Suomen Optometrian Ammattilaiset ry 
Asemamiehenkatu 4 
00520 Helsinki 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 
Panu Tast 
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry 
Eteläranta 10, 00130 Helsinki 
panu.tast@naery.fi  
 
Soile Lindstedt 
Suomen Optometrian Ammattilaiset ry 
c/o Asemamiehenkatu 4 
00520 Helsinki 
soile.lindstedt@erto.fi 

2. Rekisteröidyt 
 
Suomessa laillistetut optikot 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 
Rekisterin pitämisen peruste: 

a) Oikeutettu etu; toimiminen laillistettuna optikkona Suomessa 
 

b) Sopimuksen täytäntöönpano; jäsenyys Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:ssä tai 
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry:ssä 
 

c) Annettu suostumus; itse verkkosivustoilla annetut tiedot 
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Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 
 
Optometrian Eettinen Neuvosto (OEN) käyttää rekisteriä ja käsittelee henkilötietoja laillistettujen 
optikkojen täydennyskouluttautumisen toteutumisen ja tutkinnon jälkeen hankittujen lisälaillistusten 
seuraamiseen. OEN ei myy tai muutoin luovuta rekisteröidyn tietoja muille tahoille 
suoramarkkinointitarkoitukseen. 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot 
 
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot 
 

Yhteystiedot 
• laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön yksilöintitunnus 
• nimi 
• osoite 
• sähköposti 
• puhelinnumero 
• suoritettu tutkinto 
• suoritetut lisälaillistukset 
• suoritetut täydennyskoulutukset 
• työnantaja 

5. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä 
kirjautumalla järjestelmään soteammattihenkilökortilla osoitteessa 
https://nae.netland.fi/koulutusrekisterinetusivu/10018  
 

Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Mikäli tiedoissa on virheellisyyksiä tai 
puutteita, lähetä pyyntö tietojen korjaamiseksi osoitteeseen 
 

Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee että henkilötietoja on käsitelty 
lainvastaisesti. 
 

Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. 
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, 
miksi tietoja ei voida poistaa. 
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Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: 
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, 
kunnes asia saadaan ratkaistua. 
 

Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme 
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html,  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
OEN saa rekisterin tiedot säännönmukaisesti seuraavista lähteistä: 

• Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valviran terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden TERHIKKI-rekisteri 

• henkilöltä itseltään palvelun verkkolomakkeen kautta 
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
 
Optometrian Eettinen Neuvosto ei luovuta tietoja oman toimintansa ulkopuolisiin 
käyttötarkoituksiin. Tässä tarkoituksessa rekisterin tietoja luovutetaan seuraaville tahoille 
seuraaviin tarkoituksiin: 
 

• Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira: Laillistettujen optikoiden valvonta 
• Aluehallintovirastot: Laillistettujen optikoiden valvonta 
• Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry:n työnantajayritykset: Yritykseen työsuhteessa 

olevien laillistettujen optikoiden täydennyskouluttautumisen seuranta 
• Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry: Laillistettujen optikoiden 

täydennyskouluttautumisen seuranta 
• Suomen Optometrian Ammattilaiset ry: Laillistettujen optikoiden täydennyskouluttautumisen 

seuranta 
 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 
 

• Netland Oy; rekisterin tietotekniikka ja ylläpito 
• Tietoviidakko Oy; uutiskirjeet 

8. Käsittelyn kesto 
 
Optometrian Eettinen Neuvosto säilyttää ja käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan, 
kun rekisteröity henkilö toimii laillistettuna optikkona Suomessa tai on täyttänyt 65 vuotta. 
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9. Henkilötietojen käsittelijät 
 
Rekisterin tietoja käsittelevät: 
 

• Optometrian Eettisen Neuvoston varsinaiset jäsenet 
• Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:n toimihenkilöt 
• Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry:n toimihenkilöt 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
 
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Evästeet ja selailun seuranta 
 
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien 
tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka 
selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen 
tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Käytämme seuraavia suojatoimia rekisteröityjen turvallisuuden varmistamiseksi 
 

• Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. 
Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. 

• Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat 
oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt 
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