
TIETOSUOJASELOSTE 

 
1. Rekisterinpitäjä 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri (Y-tunnus 2441567-3)  

jarvi-suomen.piiri@mll.fi,  Kirkkokatu 35 C 16, 80100 Joensuu 

 

2. Yhteyshenkilö 
Projektivastaava Jenny Saksola 

p. 050 341 6945, jenny.saksola@mll.fi  

Tapionkatu 4 A 3, 40100 Jyväskylä 

Rekisterin käsittelijöitä ovat Selviydytään kiusaamisesta -projektin työntekijät. 

 

3. Rekisterin nimi 
Selviydytään kiusaamisesta -projektin osallistujarekisteri (vapaaehtoiset, lapset ja nuoret sekä vanhemmat)  

 

4.   Henkilötietojen käsittelijä, jolle henkilötietoja siirretään 
Tietoja voidaan siirtää Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL:n) Järvi-Suomen piirin sisällä vain niille, joiden työtehtävään 
rekisteriin liittyvän toiminnon järjestäminen tai hoitaminen luottamuksellisesti ja välittömästi kuuluu. 

 

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn Selviydytään kiusaamisesta - pro-
jektin osallistujarekisterissä ovat henkilön oma suostumus sekä henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen.  Toimintaan 
osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja tapahtuu ainoastaan osallistujan suostumuksella. Toimintaan osallistuminen 
edellyttää toimintaan ilmoittautumista ja kohdassa 8 määriteltyjen henkilötietojen käsittelyä. Järjestelmään rekisteröi-
dään vain toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Henkilötietoja käsitellään projektin toimintaan osallistumista   varten. 

 

Rekisterissä olevat vapaaehtoisia koskevat tiedot ovat välttämättömiä yhteydenpidon ja toiminnan tiedottamisen sekä 
laadukkaan vapaaehtoistyön suunnittelun ja koordinoinnin kannalta. 

 

Rekisterissä olevat lapsia tai nuoria koskevat tiedot ovat välttämättömiä vertaistukiryhmien sekä yksilöohjauksen suun-
nittelun sekä yhteydenpidon kannalta. 

 

Rekisterissä olevat vanhempia koskevat tiedot ovat välttämättömiä projektin vanhempien vertaistukiryhmistä tiedotta-
misen kannalta. Lisäksi vanhempia koskevat tiedot ovat välttämättömiä alle 13-vuotiaiden lasten toimintaan osallistu-
miseksi. 

 

Henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen, esim. rikosasioiden selvittely poliisin toimesta, lastensuojeluilmoituksen te-
keminen, yhteydenotto hätäkeskukseen. 

 

Tietoja voidaan käyttää MLL:n muun toiminnan tai tapahtumien tiedottamiseen sekä anonymisoituina tilastollisiin ja pal-
velun kehittämistarkoituksiin. 

 

6. Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään projektin rahoituskauden 2022 loppuun saakka ja sen jälkeen, mikäli henkilö haluaa jatkaa Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton toiminnassa mukana. Tiedot poistetaan, mikäli vapaaehtoinen, lapsi tai nuori tai vanhempi 
itse ilmaisee jäävänsä pysyvästi pois toiminnasta. 

 

7. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö 
Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat Selviydytään kiusaamisesta -projektiin osallistujia ja markkinointiluvan an-
taneita vapaaehtoisia tai toimintaan osallistuvia lapsia/nuoria tai vanhempia. Vanhemman suostumus alle 13-vuotiaan 
lapsen henkilötietojen käsittelyyn on varmistettu allekirjoituksella toiminnan alkulomakkeessa ja se on edellytys toimin-
taan osallistumiselle. 
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8. Rekisterin tietosisältö 
Projektin vapaaehtoiset: vapaaehtoisen nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti. Lisäksi vapaaehtoinen 
voi halutessaan luovuttaa seuraavia tietoja ohjaajien tueksi: työ, opiskelu, ohjauskokemus, tieto siitä miksi osallistuu toi-
mintaan sekä muut vapaaehtoisesti ilmoitetut tiedot (esim. allergiat). Lisäksi rekisteriin on tallennettu vaitiolosopimus ja 
tieto siitä, että rikosrekisteri on tarkastettu sekä tieto ohjaajakoulutuksen suorittamisesta ja ohjatuista ryhmistä. 

Toimintaan osallistuvat nuoret: Toimintaan osallistuminen edellyttää osallistujan nimen, yhteystiedon (puhelinnumero/ 
sähköposti) sekä syntymäajan ilmoittamista. Lisäksi toimintaan osallistuja voi vapaaehtoisesti luovuttaa seuraavia tietoja 
ohjaajien tueksi: asuinpaikka, muu olemassa oleva tuki sekä muut vapaaehtoisesti ilmoitetut tiedot (esim. allergiat, koulu). 

Toimintaan osallistuvien nuorten vanhemmat ja toimintaan osallistuvat vanhemmat: nimi ja yhteystieto (puhelinnu-
mero/sähköposti) 

 

9. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteröity luovuttaa itse tiedot toimintaan mukaan hakeutuessaan. Rekisteriä päivitetään asianomaisilta saaduilla tie-
doilla vapaaehtoiselta ja toimintaan osallistuvilta nuorilta sekä heidän vanhemmiltaan toimintaan ilmoittautumisen yh-
teydessä. Päivitykset tekevät projektin työntekijät. 

 

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Rikostapauksessa tai lastensuojeluilmoitusta tai hätäkeskusyhteydenottoa edellyttävissä tilanteissa henkilötiedot voidaan 
luovuttaa poliisille, lastensuojelun työntekijälle tai hätäkeskuspäivystäjälle. Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti 
eikä siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri on tarkoitettu vain Selviydytään kiusaamisesta -projektin sisäiseen käyttöön. Henkilötiedot kerätään sähköisessä 
muodossa ylläpidettäviin dokumentteihin. Tiedot ovat suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakei-
noilla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja käyttäjäkohtaista salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoi-
keuden myöntämisen yhteydessä.  Käyttöoikeus päättyy Selviydytään kiusaamisesta - projektin loppuessa, mikäli projektin 
toimintaa ei jatketa. 

 

Sähköisessä muodossa ylläpidettävät dokumentit ovat suojattu salasanalla ja tulostetut dokumentit säilytetään lukitussa 
tiloissa. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan kohdassa kaksi kuvatut henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä 
on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

12. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus: 

•  Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai-
semista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. 

•  Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena 
rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu vir-
heellisesti rekisteriin. 

•  Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja henkilöillä on oikeus peruuttaa suostumus ja vas-
tustaa henkilötietojensa käsittelyä milloin tahansa. 

•  Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on 
päivitetty viimeksi 1.9.2022. 


