
Korvausasian käsittelyyn liittyvä henkilötietojen käsittely 

Tämän kuvauksen tarkoituksena on kertoa sinulle henkilötietojesi käsittelystä liikenne- ja 
potilasvahinkolautakunnassa ja siihen liittyvistä oikeuksistasi. Mikäli jotakin henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvää jää kuitenkin epäselväksi, voit olla yhteydessä lautakunnan 
tietosuojavastaavaan: tietosuojavastaava@liipo.fi. 
 
Mitä tietoja käsittelemme 
 
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa vireille saatettu asia kirjataan lautakunnan sähköiseen 
asianhallintajärjestelmään ja sille annetaan diaarinumero. Järjestelmään merkitään asian 
asianmukaisen käsittelyn ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. Tällaisia tietoja ovat ainakin 
korvauksenhakijan tai vahingon kärsineen henkilön perustiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), 
hänen mahdollisen laillisen edustajansa nimi- ja yhteystiedot sekä asian käsittelyn vaiheita koskevat 
tiedot.  

Asianhallintajärjestelmään tallennetaan ratkaisusuosituspyynnön lisäksi muilta asianosaisilta 
pyydettävät vastineet ja selvitykset sekä korvausasian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot, jotka 
riippuvat käsiteltävän asian luonteesta ja laajuudesta. Tällaisia tietoja voivat olla tiedot työsuhteista, 
ansioista ja etuuksista,) tiedot työstä ja maksetuista vastikkeista, tiedot terveydentilasta, työkyvystä, 
hoidosta ja kuntoutuksesta. 
 
Tietojen käsittelyn tarkoitukset  
 
Henkilötietojasi käsitellään lautakunnassa vireille saattamasi korvausasian selvittämiseksi ja asian 
ratkaisemiseksi. 
 
Ratkaisusuosituksista voidaan laatia ratkaisuselosteita tiedonsaannin edistämiseksi liikenne- ja 
potilasvahinkojen korvauskäytännöistä. Ne laaditaan muotoon, jossa yksittäinen henkilö ei enää ole 
tunnistettavissa. 
 
Asianhallintajärjestelmän tiedoista muodostetaan lisäksi tilastoja kuvaamaan saapuneiden, 
päätettyjen ja vireillä olevien asioiden määriä ja käsittelyaikoja.  
 
Käsittelyn oikeusperuste 
 
Käsittelemme henkilötietoja liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalle laissa säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi. 
 
Tietojen luovuttaminen 
 
Asianosaisille varataan ennen asian ratkaisemista mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta ja 
lautakunnan saamista selvityksistä.  Lautakunta luovuttaa kuulemisvelvollisuuden toteuttamiseksi 
välttämättömät tiedot käsiteltävänä olevan asian osapuolille, joita ovat asiasta riippuen 
vakuutuksenantaja, vakuutuksenottaja, korvausvastuussa oleva vakuutuslaitos, terveydenhuollon 
toimintayksikkö tai muu asianosainen.  
 
Tämän lisäksi tietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvan velvoitteen perusteella viranomaisille, 
esimerkiksi kantelu- ja valvonta-asioissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, 
Oikeuskanslerinvirastolle, Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Finanssivalvonnalle. 
 
Tietojen säilytysaika 
 
Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain, arkistolaitoksen määräyksen ja lautakunnan 



arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti.   
 
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi 
 
Oikeus saada tutustua omiin tietoihisi  
 
Sinulla on oikeus pyynnöstä saada jäljennös itseäsi koskevista tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista 
perustetta kieltäytyä antamasta tietoja.  
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen  
 
Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan 
tiedot. Mikäli käsiteltävät tiedot ovat mielestäsi puutteelliset, voit toimittaa meille lisäselvitystä.  
 
Huomaa, että lautakunta ei voi oikaista tai korjata muita kuin lautakunnan itsensä virheellisesti 
kirjaamia tietoja. 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
 
Jos käsittelemämme tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, voit myös pyytää meitä rajoittamaan tietojesi 
käsittelyä ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden.  
 
Toimi näin 
 
Jos haluat käyttää edellä mainittuja tietosuojaoikeuksiasi, toimita sitä koskeva pyyntösi lautakunnalle 
kirjallisesti lautakunnan postiosoitteeseen tai sähköisesti (liikennevahinkoasioissa 
sähköpostiosoitteeseen liikenne@liipo.fi ja potilasvahinkoasioissa sähköpostiosoitteeseen 
potilas@liipo.fi).  
 
Jos haluat saada jäljennöksen itseäsi koskevista tiedoista, kerro pyynnössäsi 

• mitkä tiedot tai miltä ajanjaksolta olevat tiedot haluat saada 
• missä muodossa haluat tiedot (paperilla, sähköisesti vai suullisesti) 
• nimesi 
• yhteystietosi. 

 
Ensimmäinen jäljennös on maksuton. Jos pyydät useammin tai useampia jäljennöksiä, niistä 
voidaan periä kohtuullinen maksu.  
 
Jos haluat pyytää meitä oikaisemaan tietojasi, kerro pyynnössäsi 

• oikaistava tieto sanatarkasti 
• ehdottamasi muutos sanatarkasti 
• perustelut ehdottamillesi muutoksille 
• nimesi 
• yhteystietosi. 

 
Huomaa, että lautakunta ei voi oikaista tai korjata muita kuin lautakunnan itsensä virheellisesti 
kirjaamia tietoja. 
 
Tietosuojaoikeuksien käyttäminen asiamiehen välityksellä  
 
Voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehellä tulee tällöin olla 
yksilöity valtakirja, jossa tulee olla 

• tiedot valtuuttajasta ja valtuutetusta 
• tieto siitä, mitä valtuutus koskee (valtuuttajan henkilötietojen saantia, tietojen oikaisemista, 

käsittelyn rajoittamista) 



• valtuuttajan allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys. 
 
Edellä mainittu tietopyynnön yksilöintivaatimus ja valtakirjavaatimus koskee myös asianajajia, 
lupalakimiehiä ja julkisia oikeusavustajia. 
  
 
Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi 
 
Jos lautakunta kieltäytyy antamasta sinulle itseäsi koskevia tietoja tai oikaisemasta virheellisiksi 
katsomiasi tietoja tai jos katsot, että henkilötietojasi muutoin käsitellään tietosuojasäännösten 
vastaisesti, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 
 
 
 


