
TIETOSUOJASELOSTE 28.2.2020 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679) 
Henkilötietolaki 523/1999)10§ ja 24§ 

1. REKISTERIN NIMI 
ElämänPisarat Tmi  
  
2. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 
Perhepsykoterapeutti ET, paripsykoterapeutti Sari Junno 
Siukuntie 7 
66440 Tervajoki 
0400539375 
elamanpisarat@gmail.com  

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS   
ElämänPisarat Tmi tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä 
nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 16 §:n 
mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on laatia ja säilyttää asiakasrekisteri.  

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin pitää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) 10 §:n mukaan tallentaa 
nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan 
nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.  

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET   
Säännönmukaisia tietolähteitä ovat ensisijaisesti potilaan tapaamisista kertyvä materiaali eli rekisterinpitäjän omasta 
toiminnasta saadut tiedot. Potilas itse voi luovuttaa omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hakemiseen 
Kansallisesta Terveysarkistosta (Kanta) sekä muilta rekisterinpitäjiltä kuten potilasta aiemmin hoitaneilta toimijoilta. 
Perusteena voi olla rekisteröidyn henkilökohtainen suostumus tai lain säännös asiasta. 

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS 
Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu 
terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä tai sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallisesti 
antamaa lupaa tai Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13 §:n syytä antaa sivulliselle 
potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja.  Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten 
estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää 
lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 
mahdollista lastensuojelutarpeen  selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25§).   

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tilanteissa, joissa potilaan elintärkeä hoito välttämättä edellyttää 
tietojen luovutusta. 

8. ASIAKKAAN INFORMOINTI  
Rekisterissä olevaa henkilöä on informoitava rekisterinpidosta ja hänen oikeuksistaan rekisteritietoihin. Keskeinen 
lainsäädäntö: Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§. Tämä tietosuojaseloste on luotu asiakkaan informointia varten. 
Tietojen rekisteröinnistä kerrotaan potilaan ensimmäisen käynnin yhteydessä. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
Manuaalinen aineisto 
Potilasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat säädetty Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13§:n 
mukaan salassa pidettäviksi ja Henkilötietolain (523/1999) 32 §:n mukaan suojattaviksi. Potilastietoja voi käyttää 
ainoastaan  ElämänPisarat Tmi terapeutti Sari Junno. Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa arkistokaapissa.   

10. POTILASASIAKIRJOJEN TARKASTUSOIKEUS 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa.  

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista.


