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Tietosuoja Syöpäjärjestöjen lyhytterapiapalvelussa 

Suomen Syöpäyhdistys ry on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Luottamuksesi on meille tärkeää! 

1. Millaisia henkilötietoja minusta kerätään?

Keräämme asiakkaista vain palvelun käyttötarkoitusten (kuvattu kohdassa 2.) kannalta tarpeellisia 
henkilötietoja. Asiakkaan antamat tiedot: 

• nimi (etunimi ja sukunimi)

• syntymävuosi

• osoite

• asuinpaikkakunta

• s-postiosoite

• puhelinnumero

• sukupuoli

• työelämästatus

• mistä sinut ohjattiin palveluun

• terveyttä ja hyvinvointia koskevat tiedot (Living Skills Oy:n motivointi- ja arviointisovellus)
- kuvaus tämänhetkisestä tilanteesta
- työ- ja toimintakyky
- fyysinen hyvinvointi
- henkinen hyvinvointi
- sosiaalinen hyvinvointi
- elämänhallinta
- osallisuus
- seksuaalisuus
- muutostoiveet
- tarvittava tuki

2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Henkilötietoja kerätään palvelun käytön tilastointia, arviointia ja kehittämistä varten Syöpäjärjestöissä. 
Emme käsittele henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin, jolla voisi olla 
oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia asiakkaaseen. Tietojasi ei luovuteta muille tahoille. 
Tietojasi ei siirretä myöskään EU:n ulkopuolisiin maihin. 

Asiakkaasta tallennetaan henkilötiedot Suomen Syöpäyhdistys ry:n asiakashallintajärjestelmään sekä Living 
Skills Oy:n motivointi- ja arviointisovellukseen. 

Palvelussa käytetään asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden ja vahvuuksien tunnistamiseen, tämänhetkisen 
tilanteen kuvaamiseen sekä henkilökohtaisten tavoitteiden nimeämiseen Living Skills Oy:n motivointi- ja 
arviointisovellusta. Sovelluksessa voidaan laatia sinulle henkilökohtainen suunnitelma tavoitteiden 
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saavuttamisen tukemiseksi. Sovelluksen avulla arvioidaan ja kuvataan lyhytterapiapalvelun hyötyjä ja 
vaikutuksia asiakkaalle. 

3. Millä perustella henkilötietojasi käsitellään

Henkilötietojasi käsitellään nimenomaisella suostumuksellasi. 

Rekisteröidyn suostumus ja suostumuksen antaminen 

Pyydämme suostumustasi henkilötietojesi tallentamiseen palvelua koskevaan asiakashallintajärjestelmään. 
Ajanvarauksen yhteydessä annat nimenomaisen suostumuksesi (rastittamalla ruudut) henkilötietojesi 
käsittelyyn ja tallentamiseen Suomen Syöpäyhdistys ry:n asiakashallintajärjestelmään. 

Ottamalla käyttöösi Living Skills sovelluksen, ilmaiset samalla nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi 
tallentamiseen sovellukseen sekä niiden käsittelyyn Living Skills Oy:n motivointi ja arviointityökalulla. 

Antamaasi sähköpostiosoitteeseen toimitetaan käyttäjätunnus ja linkki salasanan vaihtoon päästäksesi 
kirjautumaan Living Skills Oy:n motivointi- ja arviointisovellukseen. 

4. Kuinka henkilötietojani käsitellään?

Henkilötietojen käsittely Suomen Syöpäyhdistys ry:n asiakashallintajärjestelmään 

Asiakkuuttasi koskevat henkilötiedot tallennetaan Suomen Syöpäyhdistys ry:n asiakashallintajärjestelmään. 
Suomen Syöpäyhdistys ry on asiakashallintajärjestelmän pääkäyttäjä. Järjestelmä toimii Microsoft Dynamics 
365 -pilvipalvelun käyttösovelluksessa. 

Suomen Syöpäyhdistyksessä terapeuteilla ja heidän esihenkilöllä on oikeus käsitellä henkilötietojasi. 

Henkilötietojen käsittely Living Skills motivointi- ja arviointityökalussa 

Suomen Syöpäyhdistys ry on Living Skills Cancer motivointi- ja arviointityökalun pääkäyttäjä. Henkilötietosi 
tallentuvat työkalun kautta Telia Inmics-Nebula Oy:n Suomessa sijaitsevaan pilvipalveluun (Tietosuoja- ja 
tietoturvaraportti). Living Skills Oy ja Telia Inmics-Nebula Oy toimivat myös henkilötietojesi käsittelijöinä. 

Living Skills Cancer motivointi- ja arviointityökalussa päätät itse, kuinka haluat työkalua käyttää ja mitä tietoja 
haluat työkaluun tallentaa. Sovellus sisältää sähköisen kysely. Kyselyyn vastaamalla sovellukseen tallentuu 
terveyttäsi ja hyvinvointiasi kuvaavia arkaluonteisia henkilötietoja. 

Living Skills motivointi- ja arviointityökalussa vastauksiasi tunnistetiedoin näkee ja käsittelee ainoastaan 
sinua tukeva psykoterapeutti, jonka nimen löydät sovelluksesta. Henkilötietoja käsitellään täysin 
luottamuksellisesti. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Sovelluksesta pystyt itse tarkastelemaan, mitä 
henkilötietoja sinusta on sovellukseen tallentunut. 

Living Skills motivointi- ja arviointityökalua käyttäneiden asiakkaiden vastauksista tehdään nimettömät 
yhteenvedot, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä asiakkaita tai vastauksia. Yhteenvetotietoa käytetään palvelun 
hyötyjen ja vaikutusten kuvaamiseen sekä palvelun kehittämiseen Syöpäjärjestöissä. 
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Microsoft Teamsin käyttö videovälitteisellä vastaanotolla 

Videovälitteiseen vastaanottoon osallistuu vain asiakas yksin tai läheistensä kanssa sekä terapeutti. Teamsin 
välityksellä pidettyjä terapiaistuntoja ei nauhoiteta. 

6. Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Palvelun tuottaminen rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 
valvoo toimintaan myönnetyn avustuksen käyttöä.  Henkilötietoja säilytetään 6 vuoden ajan. Säilytysaika 
perustuu STEA:n asettamiin avustusehtoihin. 

7. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme Suomen Syöpäyhdistyksessä tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja 
henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta 
käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten 
laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön 
valvonta, salaustekniikoiden käyttö sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. 

8. Millaisia oikeuksia minulla on henkilötietoihini?

Sinulla on seuraavat oikeudet, joilla voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn: 

Sinulla on oikeus: 

• peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn
(siihen mennessä kerättyjä vastauksiasi käytetään nimettömänä osana palvelun vaikutusten
arviointia)

• saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

• tietojen oikaisemiseen

• tietojen poistamiseen

• käsittelyn rajoittamiseen

Voit käyttää oikeuksiasi ensisijaisesti kirjallisena sähköpostitse lyhytterapia@cancer.fi tai postitse tai 
henkilökohtaisena käyntinä Suomen Syöpäyhdistyksessä. Suomen Syöpäyhdistys ry toimittaa vastaukset 
antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai osoitteeseen. 

Living Skills -sovelluksen käytön keskeyttäminen 

Voit keskeyttää Living Skills motivointi- ja arviointityökalun käytön koska tahansa syytä ilmoittamatta. 
Työkalun käytöstä kieltäytyminen tai sen käytön keskeyttäminen ei aiheuta seuraamuksia. Voit myös 
halutessasi peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Siihen mennessä kerättyjä vastauksiasi 
voidaan käyttää nimettömänä osana palvelun hyötyjen ja vaikutusten arviointia. Halutessasi voit pyytää 
kaikkien vastauksiesi poistamista työkalusta. Henkilötietojesi käsittelystä ja poistamisesta Living Skills 
motivointi- ja arviointityökalusta vastaa Suomen Syöpäyhdistys ry. 

9. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Palvelua koskevaan tietosuojaan ja tähän tietosuojadokumenttiin liittyvät tiedustelut sekä reklamaatiot voit 
toimittaa osoitteeseen: 



4 

Rekisterinpitäjä 
Suomen Syöpäyhdistys ry 

Unioninkatu 22, 00130 Helsinki 
vaihde 09 135 331 
y-tunnus 0202294-0

Yhteyshenkilö Suomen Syöpäyhdistys ry:n rekisteriä koskevissa asioissa 
Suomen Syöpäyhdistyksen terveysosaston johtaja Marika Skyttä, 
Unioninkatu 22, 00130 Helsinki 
marika.skytta@cancer.fi 
puh. 044 298 2606 

Yhteyshenkilö LivingSkills Oy:tä koskevissa asioissa: LivingSkills Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Nyberg, 
kaisa.nyberg@livingskills.fi, puh. 041 525 2822. 

Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki, käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, Helsinki, 
puhelinvaihde: 029 566 6777, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi. 


