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Asiakasrekisterin tietosuojaseloste 

Laadittu 22.5.2018 
Päivitetty 22.8.2018 

Rekisteritiedot: 

1 Rekisterin nimi 
Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE:n asiakasrekisteri 

2 Rekisterin pitäjä (nimi, osoite, puhelin) 
Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE, Kalevantie 5, 33014 Tampereen yliopisto. 
Puhelin 050 318 6078 

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö (nimi, osoite, puhelin, sposti) 
Terhi Helminen, Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE, Kalevantie 5, 33014 Tampereen 
yliopisto. terhi.helminen at uta.fi, 050 3186 166 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Asiakastietojen käsittely perustuu lakiin tai asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumukseen. 
Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakkaiden hoidon (terapian/ kuntoutuksen/ 
tutkimuksen) suunnittelun ja toteutuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin sekä laskutukseen. 

5 Rekisterin tietosisältö 

Sähköiseen rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, syntymäaika, sisarusten 
nimet ja syntymävuodet, osoite, vanhempien nimet, huoltajuussuhde, vanhempien yhteystiedot, 
vanhempien syntymäajat, koulutusaste ja ammatit, lapsen koulu, luokka ja opettaja, koulun 
tukitoimet, hoidosta vastaava henkilö (lääkäri tai psykologi), lapsen diagnoosi, kognitiivinen 
kehitystaso, lääkitys, tulosyy kuntoutukseen, vanhemman antamat suostumukset sekä 
käyntitiedot. 

Sähköisen rekisterin lisäksi ylläpidetään erillistä ei-sähköistä rekisteriä, joka sisältää keskeiset 
potilaan hoitoon liittyvät paperit, kuten lausunnot ja psykologien testipöytäkirjat, sekä tiedot 
potilaan antamista suostumuksista.  

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Lait: 
Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999), Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992). Tietoja 
ei yhdistetä muihin rekistereihin.  

6 Henkilötietojen säilytysaika 
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Henkilötietojen säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa STM:n asetusta 298/2009 
potilastietojen säilytysajoista. Muussa kuin sähköisessä muodossa olevat potilasasiakirjat  
tuhotaan käyttäen tietosuojajätteelle tarkoitettua tuhoamispalvelua. 

7 Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan asiakkaalta tai hänen huoltajaltaan, lähettävältä yksiköiltä tai muilta hoitavilta 
tahoilta tai asiakkaan koululta. Yhteydenpito hoitavaan tahoon tai kouluun tapahtuu aina 
asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella. 

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisteritietojen luovutus tapahtuu noudattaen henkilötietolakia ja asiakkaan ja/tai hänen 
huoltajansa kanssa tehtyä sopimusta. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan 
vain lakiin perustuen tai potilaan/huoltajan luvalla. 

Käyttäjärekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käyttäjärekisteriin 
tallennettuja tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan 
ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten käyttäjän omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin 
perustuvasta pyynnöstä. 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi, eikä niitä saa luovuttaa sivullisille. Asiakastietoja voi 
käyttää ainoastaan asiakasta hoitavat ja asiakkaan hoitoon liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt 

 
Ei-sähköinen aineisto: Asiakastiedot ja muut asiakkaan tutkimukseen tai hoitoon liittyvät asiakirjat 
säilytetään lukituissa tiloissa. 
 
Sähköisesti tallennetut tiedot: Käytössä on sähköinen, PSYKE:n omaan käyttöön tehty 
asiakastietojärjestelmä. Tietojärjestelmään on pääsy vain PSYKE:n työntekijöillä, käyttäen 
salasanaa ja tiettyä lukitussa tilassa säilytettävää laitteistoa. 

10 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen  

Rekisteröidyllä tai hänen huoltajallaan on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin (EU 
2016/679:n 15. artikla). Hänellä on myös oikeus vaatia tiedon korjaamista ( EU 2016/679:n 16. 
artikla).  

Kaikki pyynnöt osoitetaan kirjallisena PSYKE:n vastuuhenkilölle.  
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11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot 
ilman aiheetonta viivytystä (EU 2016/679:n 17. artikla).  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, 
jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta (EU 2016/679:n 77. artikla) 
 

Kaikki pyynnöt osoitetaan kirjallisena PSYKE:n vastuuhenkilölle. 

 
 
 
 
 

 
 
 


