
                                                                                                   
 
Rekisterinpitäjä 
Meri-Lapin mielenterveysseura ry (Y-tunnus: 0785218-5) 
Kaivokatu 5 
94100 Kemi 

 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Kaisa Lauri 
toiminnanjohtaja 
p 040 572 3795 
kaisa.lauri@turvapoiju.fi 

 
Rekisterin nimi 
Henkilörekisteri (Henkilötietolaki (523/99) 10 §)  
(käsittelyseloste Kriisikeskus Turvapoijun ja sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan asiakkaiden 
henkilötietojen käsittelystä) 

 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 
Kriisikeskus Turvapoijussa asiakas voi halutessaan asioida anonyymisti. Tavallisimmin asiakas 
ilmoittaa nimensä ja puhelinnumeronsa yhteydenpitoa varten.  
Sosiaali- ja potilasasiamiehen asiakas ilmoittaa nimensä ja puhelinnumeronsa lisäksi usein myös 
henkilötunnuksensa sekä sosiaali- tai terveydenhuollon yksikön, jota hänen yhteydenottonsa 
koskee; em. tieto hänen asiansa käsittelyn mahdollistamiseksi.  

 
Mitä tietoja käsitellään 
Kriisikeskus Turvapoiju: nimi ja puhelinnumero, jos kotikäynti, myös osoite. 
Sosiaali- ja potilasasiamies: nimi, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus, minkä sosiaali- tai 
terveydenhuollon yksikön toimintaa asiakkaan asia koskee. 

 
Mistä tiedot saadaan 
Tiedot saadaan asiakkailta itseltään tai heidän läheisiltään tai edustajiltaan. 

 
Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään. Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta ja/tai pyyntöä. Niitä käytetään Meri-
Lapin mielenterveysseurassa sisäisesti. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETA- alueen 
ulkopuolelle. 

 
Miten tiedot suojataan ja miten pitkään niitä säilytetään 
Kriisikeskustoiminta: Asiakkaan tiedot ovat asiakkaan kanssa työskentelevän työntekijän 
puhelimessa (nimi ja puhelinnumero) salasanan takana. Asiakkaan etunimi ja puhelinnumero ovat 
myös yhdistyksen Järjestötyöntekijän tietokoneella Asiakasluettelossa salasanan takana. Tietoja 
säilytetään asiakassuhteen keston ajan. Kun asiakkuus kriisikeskuksessa päättyy, tiedot 
poistetaan. Järjestötyöntekijän tietokoneen salasana on yhdistyksen työntekijöiden tiedossa. 
 
Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta: Asiakkaan tietoja käsittelee sosiaali- ja potilasasiamies-
tehtävää hoitava työntekijä. Asiakkaan tiedot ovat työntekijän tietokoneella salasanan takana. 

 
TIETOSUOJASELOSTE 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN VAIHEISTA 



Mahdolliset paperit, joita asiakas on työntekijälle luovuttanut asiansa hoitamiseksi, säilytetään 
lukollisessa kaapissa, myös työhuoneen ovi on lukossa (kahden lukon takana). Kun asiakkuus 
päättyy, asiakkaan mahdolliset paperit palautetaan hänelle tai hänen luvallaan mahdolliset kopiot 
hänen papereistaan tuhotaan (silppuri). 

 
Rekisteröidyn oikeudet 
Asiakkaalla on oikeus tietää, että Kriisikeskus Turvapoijussa ja sosiaali- ja potilasasiamies-
toiminnassa ei säilytetä asiakkaan tietoja, vaan tiedot poistetaan, kun asiakassuhde päättyy. 

 
Keneen voi olla yhteydessä rekisteriin liittyvissä kysymyksissä 
Kaisa Lauri, toiminnanjohtaja, p +35840 572 3795 
Satu Peurasaari, sosiaali- ja potilasasiamies, p +35840 572 3793 
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Hilkka Halonen    Kaisa Lauri 
puheenjohtaja    toiminnanjohtaja 

 


