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SUOSTUMUS TIETOJEN LUOVUTTAMISEEN NEUROPSYKOLOGISEN 
RYHMÄKUNTOUTUKSEN HAKUA VARTEN 

   
Lasten ja nuorten neuropsykologinen ryhmäkuntoutus edellyttää, että Coronaria Frontaali Oy ja Tampereen yliopiston 
Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE tekevät yhteistyötä ja käsittelevät yhteisrekisteriinsä saapuneet 
lähetteet. Yhteistyötahojen asiantuntijat muodostavat saapuneiden lähetteiden pohjalta ryhmät, joista osa ohjautuu 
hoidettavaksi Coronaria Frontaalin neuropsykologiseen kuntotutukseen ja osa PSYKE:n kuntoutusryhmiin. Tästä syntyy 
väliaikainen Coronaria Frontaalin ja PSYKE:n yhteinen asiakasrekisteri, jossa saapuneita lähetteitä säilytetään, kunnes 
asiakkaat ovat ohjautuneet palveluntuottajan piiriin tai pisimmillään vuoden ajan mahdollisen peruutuspaikan varalta. 
Tämän jälkeen tiedot hävitetään yhteisrekisteristä. 
 
PSYKE on Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen opetus- ja tutkimusklinikka. PSYKE:ssä tehdään psykologian 
ammattikäytännön kehittämistyötä, asiakastyötä (mm. neuropsykologista kuntoutusta ja muita psykologisia palveluita), 
opetusta ja tutkimusta.  
 
Coronaria Frontaali Oy on osa Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:tä. Frontaalin kuntoutuspalveluihin kuuluvat 
neuropsykologinen yksilö- ja ryhmäkuntoutus sekä psykoterapiapalvelut. Lisäksi Frontaalissa on psykologisia ja 
neuropsykologisia tutkimuspalveluja, työnohjauspalveluja sekä muita psykologipalveluja. 
 
Alkuperäinen versio suostumuslomakkeesta jää lähettävälle taholle ja kopio toimitetaan palvelua tuottaville tahoille. 
 
Coronaria Frontaalin rekisteriasioista vastaava henkilö on palvelujohtaja Marko Lehtola (marko.lehtola(at)coronaria.fi, 
050 439 6876) ja rekisteriasioiden yhteyshenkilö on tietosuojavastaava Tuomas Mainio 
(tietosuojavastaava(at)coronaria.fi) 
 
Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE:n rekisteriasioista vastaava henkilö on PSYKE:n vastuuhenkilö psT Terhi 
Helminen (terhi.helminen(at)tuni.fi, 050 318 6166). 

 

Suostumus 

 

☐ Annan suostumukseni huollettavani tietojeni luovuttamiseen Coronarian Kuntoutuspalvelut Oy:n sekä PSYKE:n yhteisrekisteriin 

sekä ryhmäkuntoutukseen osallistuville psykologeille. 

☐ En suostu tietojen luovuttamiseen Coronarian Kuntoutuspalvelut Oy:n sekä PSYKE:n yhteisrekisteriin. Tällöin 

ryhmäkuntoutushakua ei voida käynnistää. 
 
EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN (2016/679) MUKAINEN INFORMOINTI 
 
Asiakastietonne sekä rekisteritietolomake talletetaan suostumuksellanne rekisteriin, jota ylläpitävät Coronaria Frontaali Oy 
ja Tampereen yliopiston psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE sekä yhteisrekisteriin liittyneet terveydenhuollon 
ammattilaiset. Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseen liittyen niitä voidaan suostumuksenne perusteella 
käyttää ryhmäkuntoutuksessa. 
 
Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriimme tallennetut Teitä koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin perusteella tai 
kirjallisella pyynnöllä. Teillä on myös oikeus tietää, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu ryhmäehdokkaasta 
tallennettuja tietoja.  Samoin teillä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto tai peruuttaa 
antamanne suostumus tietojen luovuttamiseen tai rajata sitä. Suostumuksen perumisesta tai muutoksesta on ilmoitettava 
Coronarian Frontaalin tai PSYKE:n toimipisteeseen. Tiedon voi toimittaa myös Coronarian tietosuojavastaavalle 
osoitteeseen tietosuojavastaava(at)coronaria.fi tai PSYKE:n vastuuhenkilölle Terhi Helmiselle (terhi.helminen(at)tuni.fi). 
 
Ryhmäehdokkaan nimi ja henkilötunnus: ________________________________________________________ 
 
Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys: _______________________________________________________ 

 

Paikka ja aika: _____________________________________________________________________________ 


