
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
25.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry 

Osoite 

Puistokatu 2, 38200 Sastamala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 035120500, toimisto@tukitalo.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

toiminnanjohtaja Ari Tiensuu 
Osoite 

Puistokatu 2, 38200 Sastamala 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 03-5120522, ari.tiensuu@tukitalo.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Kriisityön asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteri on perustettu kriisityön asiakastyön mahdollistamiseksi  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa hänen luvallaan seuraavia tietoja: 

- Asiakkaan nimi, kotikunta, osoite, puhelinnumero ja asiointipäivät kriisikeskuksessa 

- Kriisityöntekijän omaan käyttöön tarkoitetut lyhyet muistiinpanot asikastapaamisista. 
Muistiinpanojen tarkoitus on tarvittaessa helpottaa yhteydenottamista asiakkaaseen sekä työntekijää 
muistamaan asiakasprosessissa käsiteltyjä asioita.   

- Punkalaitumen vastaanottokeskuksen asiakkaista tallennetaan laskutusta varten käyntipäivät ja 
työskentelyprosessin ajan lyhyet muistiinpanot, jotta kriisityöntekijä voi tarvittaessa 
vastaanottokeskuksen pyynnöstä ja asiakkaan suostumuksella laatia yhteenvedon vastaanotoilla 
käsitellyistä asioista. 

- Asiakkaalla on aina mahdollisuus asioida kriisikeskuksessa myös anonyymisti ja ilmoittamatta 
tunnistetietojaan.  

- SMS tilastointi 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Turvapaikanhakijoidne kohdalla ja / tai  myös 
vastaanottokeskuksesta. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa kenellekään, lukuunottamatta lain velvoittavia 
lastensuojelu- ja rikosilmoituksia. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Välttämätön manuaalinen ja työntekijöiden omaan käyttöön tarkoitettu aineisto säilytetään 
Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:n toimitiloissa lukitussa kaapissa, asialle varatussa 
mapissa.  
 
Lukuunottamatta turvapaikanhakijoiden käynteihin liittyviä laskutustietoja kaikki kerätyt tiedot 
hävitetään asiakassuhteen päättyessä. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Asiakkaan luvalla kriisityöntekijöiden henkilökohteiseen sähköiseen kalenteriin voidaan merkitä 
asiakkaan etunimi, puhelinnumero ja käyntipäivä helpottamaan yhteydenpitoa asiakkaaseen. 
Sähköinen kalenteri toimii Microsoftin Office 365 -järjestelmässä. Tiedot poistetaan asiakassuhteen 
päättymisen jälkeen.  
 
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa tallentaminen.   

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella rekisteröidyllä on lakisääteinen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä 

 

Rekisteröidyn tulee tarkastusoikeutta käyttäessään toimittaa kirjallinen pyyntö tietojen 
tarkastamisesta rekisterin yhteyshenkilölle (kts. kohta 2) 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella rekisteröidyllä on lakisääteinen oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Vaatimuksensa rekisteröity voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle (kts. kohta 2) 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Tietojen käsittelyssä noudatetaan Henkilötietolakia ja EU:n tietosuoja-asetusta. Tietoja ei luovuteta 
suoramarkkinointitarkoituksiin. 

 

Tietoja merkitään ja säilytetään rekisteristä ainoastaan silloin, kun niiden käsittelylle on olemassa 
lakisääteinen peruste. 

 


