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Henkilötietojen ryhmä Rauman seudun mielenterveysseura ry/Asiakkaat 

 

Henkilötietojen käsitte-
lyn oikeusperuste ja tar-
koitus 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa Rauman seudun 
mielenterveysseura ry:n kriisiauttamista ja koulutusta asiakkaiden 
kanssa. Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edel-
lytys asiakastyön toteuttamiseksi. 

 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on joko asiakkuussuhde, asi-
akkaan mielenterveysseuralle antama toimeksianto mielenterveys-
seuran ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä 
johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen tai suostu-
mus. 
 
Samoja käsittelyperiaatteita noudatetaan kaikkiin mielenterveys-
seuran asiakkaisiin; yksilöasiakkaiden, pariskunta- ja perheasiakkai-
den, ryhmiin osallistuvien asiakkaiden, verkostossa toimivien asiak-
kaiden, verkko- ja kriisipuhelinasiakkaiden sekä koulutuksiin osallis-
tuvin asiakkaiden parissa toimiville. 
 
Asiakasrekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:  

- Asiakkaan tunnistaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen asi-
akkuuden aikana. Palvelujen tietoturvallisuuden hallinta 

- Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suh-
teen hoito, seuranta, analysointi, tilastointi, kehittäminen, 
profilointi ja segmentointi 

- Asiakkuuden tietojen ja yhteydenottohistorian hallinta. Eri-
muotoisen kriisiauttamisen, tuki-, neuvonta- ja koulutuspal-
velujen järjestäminen asiakkaille sekä palvelutoimenpitei-
den hallinta ja laadun varmistaminen 
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- Mielenterveysseuran/kriisikeskus Ankkurpaikan asiakastoi-
minnan hallinnointi, toiminnan laadun varmistaminen 

- Asiakastilanteiden, koulutustilaisuuksien, palvelujen sekä 
maksujen hallinnointi ja toteuttaminen, mukaan lukien nii-
den analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi 

- Rauman seudun mielenterveysseura ry:n asiakastoiminnan 
seuranta, analysointi, kehittäminen ja tilastointi 

- Viestintä pääseuran ja muiden seurojen toimesta asiakkaille 
toiminnan eri muodoista 

- Markkinointi, kuten suoramarkkinointi, digimarkkinointi, 
tuotemarkkinointi, lahjoituspyynnöt ja tapahtumakutsut, 
markkina- tai mielipidetutkimukset 

 
Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin 
tavoin kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien markkinointi ja mark-
kina- sekä mielipidetutkimukset. Kolmannet osapuolet voivat olla 
mainostoimistoja, painotaloja tai vastaavia yhteistyökumppaneita, 
jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttö-
tarkoitus ei ole yhteen sopimaton mielenterveysseuran käyttötar-
koitusten kanssa. Rauman seudun mielenterveysseura ry:llä on tar-
vittavat sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilö-
tietojen käsittelyä varten. 
 
Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään asiakkuuden ajan, jonka jäl-
keen ne poistetaan.  
 

Tietosisältö Asiakkaista voidaan käsitellä seuraavia tietoja:  
 
Yksilöintitiedot:  

- Nimitiedot 
- Sukupuoli 
- Syntymäaika 
- Yhteystiedot: 

- Osoite 
- Puhelinnumero 
- Sähköpostiosoite 

- Asiointikieli 
- Henkilötunnus 
- Valokuvat, jotka on otettu asiakkaan suostumuksella mie-

lenterveysseuran toiminnasta 
- Valvontakameratallenne 

 
 



 

 
Asiakkuuteen liittyvät tiedot: 

- Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen, tilat  
- Osallistuminen toimintaan ja koulutuksiin 
- Kampanja- ja yhteydenottotiedot 

 
Palvelujen käyttötiedot: 

- Luvat ja suostumukset 
- Suoramarkkinointi- ja tutkimuskiellot 
- Asiakaspalaute 

 
Rauman seudun mielenterveysseura ry/kriisikeskus Ankkurpaikk` 
säilyttää vain kriisiauttamisen, järjestön toiminnan ja tietojen käyt-
tötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on 
lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muut-
tuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei 
enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tieto-
turvallisesti.  

 
Tietolähteet Asiakkuutta koskevia tietoja kerätään asiakkaan itsensä antamana 

toimintaan osallistuneilta toiminnan arviointia ja tilastointia varten 
anonyymisti asiakassuhteen päättymisen jälkeen nettikyselyn 
avulla.  

 
Henkilöä koskevia tietoja ei kirjata, eikä dokumentoida mihinkään. 
Asiakas voi halutessaan asioida nimettömänä. 
 

Tietojen luovutukset 

 

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, 
kuten esimerkiksi lastensuojeluilmoitusta tehdessä.  

 
Tietojen suojauksen 

periaatteet 

 

Fyysisessä muodossa käsiteltävät henkilötiedot:  
 
Fyysisessä muodossa käsiteltävää aineistoa säilytetään ja käsitel-
lään valvotuissa tiloissa ja vain asiakkuuden keston ajan.  
 
Sähköinen aineisto:  
 
Tietoja käsitellään tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasa-
noin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Henkilötietoja sisältä-
vien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja 
vapaaehtoiset, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötie-
toja. Kullakin työntekijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjes-
telmään.  



 

 
Rekisteröidyn oikeu-

det 

Rekisteröidyllä on oikeus: 
- Saada apua anonyymisti 
- Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle  

 
Mikäli henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen, re-
kisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn anta-
mansa suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta 
ennen suostumuksen peruutusta suoritettuun henkilötietojen kä-
sittelyyn.  
 

Tietosuojaselosteen 

muutokset 

 

Mikäli tietosuojaselostetta muutetaan, muutos näkyy päivättynä 
selosteessa. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä informoi-
daan mm. sähköpostitse.  
 

 
 


