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1 Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palveluiden - Vaparin 

rekisteri vapaaehtoisista ja vapaaehtoistoiminnan asiakkaista 

 Rekisterinpitäjä 

Sivistyslautakunta 

 Rekisterin yhteyshenkilö 

Erikoissuunnittelija 

Antti Rajala 

014 266 1707 

antti.rajala@jyvaskyla.fi 

 Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaava, DPO 

Konsernihallinto, sisäinen tarkastus 

Jyväskylän kaupunki -City of Jyväskylä  

Liina Kuusela  

PL 193 

40101 JYVÄSKYLÄ  

p. 014 266 2487  

liina.kuusela@jyvaskyla.fi   

 Rekisterin nimi 

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palveluiden - Vaparin rekisteri vapaaehtoisista 

ja vapaaehtoistoiminnan asiakkaista. 

mailto:antti.rajala@jyvaskyla.fi
mailto:liina.kuusela@jyvaskyla.fi
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 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lakiperusta 

Rekisteritietoja käytetään vapaaehtoistoiminnan tehtävien hoitamiseen:   

- Vapaaehtoisten tietoja käytetään vapaaehtoistoiminnan tehtävien välitykseen, toiminnan yl-

läpitämiseen, seurantaan, tilastointiin, yhteydenpitoon  

- Asiakastietoja hyödynnetään tehtävien välittämisessä, yhteydenpidossa sekä toiminnan 

suunnittelussa, arvioinnissa, tilastoinnissa  

- Tilastointia varten asiakkaalta voidaan kerätä seuraavia tietoja: asiointikerrat, alue missä 

asiointi tapahtuu, sukupuoli sekä syntymävuosi. Vapaaehtoisille voidaan lähettää kyselyjä 

toiminnan kehittämistä varten. 

 

Osana henkilötietojen käsittelyä, tietoa voidaan käsitellä myös Jyväskylän Office 365 ympä-

ristössä. (Office 365 tietosuojaseloste). Asiakastietojen käsittely tapahtuu lähtökohtaisesti ai-

na asiakasjärjestelmässä. 

Office 365 ympäristössä voidaan käsitellä toimintaan liittyvää tukimateriaalia ja lyhytaikaisesti 

sisäiseen käyttöön tarkoitettuja väliaikaismateriaaleja, joissa voi olla myös henkilöstön ja asi-

akkaiden henkilötietoa. 

 

Käsittelyn peruste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 6 artikla 1 kohdan a ala-

kohta 

 Rekisterin tietosisältö 

Vapaaehtoisen henkilötiedot:  

- Nimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti, puhelinnumerot, kotikunta, syntymäaika  

- kommunikointikieli   

- Vapaaehtoistoimintaan tarvittavat osaamisalueet  

- Suoritettava vapaaehtoistehtävä  

- Tilastotapahtumat  

- Elämäntilanne ja terveystilanne  

- Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tss_jyvaskyla_office365_pilvipalvelut.pdf
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– Lupatiedot ja kiellot, kuten paikkatiedon keräys- ja historian tallennusluvat ja -kiellot 

- Käyttäjän sijaintitiedot, joita käytetään viestien toimittamiseen tietyille alueille ja pai-

kantamiseen tilanteen niin vaatiessa.  

- Käyttäjän älypuhelimen käyttöjärjestelmä viestien toimitusta varten 

 

Asiakkaan henkilötiedot:  

- Nimi, osoite, puhelinnumero, kotikunta  

- Äidinkieli, kommunikaatiokieli  

- Erityistarpeet  

- Tiedot asiakkaalle tehtävästä vapaaehtoistoiminnasta  

- Tilastotapahtumat  

- Ovikoodi tarvittaessa  

 Säännönmukaiset tietolähteet 

Vapaaehtoisista tiedot kerätään vapaaehtoiselta itseltään sähköisellä lomakkeella tai paperi-

lomakkeella. Asiakkaista tiedot kerätään asiakkaalta itseltään sekä asiakkaan suostumuksel-

la kotihoidosta, asiakkaan omaisilta ja vapaaehtoisilta puhelimitse. 

 Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta. 

 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen luku V sitä mahdollista.  

 Rekisteritietojen säilytysaika ja sen perusteet 

Vapaaehtoisten lopetettua tiedot poistetaan yhden (1) vuoden jälkeen seuraavassa tarkistus-

jaksossa, joita tehdään kolmen kuukauden välein. Asiakkaiden tiedot poistetaan myös yhden 
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(1) vuoden jälkeen seuraavassa tarkistusjaksossa viimeisestä asiointikerrasta. Tietoja säily-

tetään vapaaehtoisen ja vapaaehtoistoiminnan asiakkaan etujen toteutumiseksi.  

 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalisessa aineistossa arkistoidut paperiset asiakirjat säilytetään vapaaehtoistoiminnan 

palveluiden lukitussa arkistossa. 

- Office365  

- Secapp- ja MDO –ohjelmat Tehtävien välityksen työkalu 

- Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus 

siirtyy pois henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttö-

oikeus. Samalla poistetaan käyttöoikeudet. Käyttöoikeus on rajattu vain työtehtäviin liittyen. 

Vapaaehtoiset pääsevät omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan tarkastelemaan omia 

tietojaan.   

- Järjestelmää käyttää myös SPR:n Jyväskylän osaston ystäväpalvelu. Sähköinen tietojärjes-

telmä sijaitsee Magister Solutions Ltd:n palvelimella ja sitä käytetään omilta työasemilta. Jär-

jestelmä rekisteröi kaikki sisään kirjoittautumiset ja järjestelmässä suoritetun tietojen käsitte-

lyn ja katselun. 

 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on: 

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

- oikeus saada pääsy omiin tietoihin 

- oikeus oikaista tietoja 

- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

- henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 

- oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista pe-

rustetta 
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Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy kaupungin verkkosivuilta kohdasta tietosuoja ja re-

kisteröidyn oikeudet.  

 Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu henkilörekisteriin ja 

mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on. Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tar-

kastettavat tiedot ovat yksilöitynä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat saatavilla 

Jyväskylän kaupungin palvelupisteissä ja kaupungin verkkosivuilla kohdassa tietosuoja ja re-

kisteröidyn oikeudet.  

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen kiel-

täytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekis-

teröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. 

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 

häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kan-

sallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:  

Tietosuojavaltuutetun toimisto  

PL 800  

00521 HELSINKI 

Käyntiosoite:  

Ratapihantie 9, 6 krs  

00520 HELSINKI  

p. 029 56 66700  

tietosuoja@om.fi 

https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
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2 Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palveluiden - Vaparin 

rekisteri verkostoista sekä yhteystietonsa jättäneistä henkilöistä  

 Rekisterinpitäjä 

Sivistyslautakunta 

 Rekisterin yhteyshenkilö 

Erikoissuunnittelija 

Antti Rajala 

014 266 1707 

antti.rajala@jyvaskyla.fi 

 Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaava, DPO 

Konsernihallinto, sisäinen tarkastus 

Jyväskylän kaupunki -City of Jyväskylä  

Liina Kuusela  

PL 193 

40101 JYVÄSKYLÄ  

p. 014 266 2487  

liina.kuusela@jyvaskyla.fi    

 

 Rekisterin nimi 

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palveluiden - Vaparin rekisteri verkostoista se-

kä yhteystietonsa jättäneistä henkilöistä 

mailto:antti.rajala@jyvaskyla.fi
mailto:liina.kuusela@jyvaskyla.fi
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 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lakiperusta 

Rekisteritietoja käytetään verkostojen kanssa yhteydenpitoon  

- Valikko-verkosto: vapaaehtoistoimintaa organisoivat yhteisöt sekä yksittäiset ihmiset  

 

Yhteydenottolomakkeeseen yhteystietonsa jättäneet ihmiset  

- henkilöön yhteydenottoon  

 

Osallistujaluettelot  

- tapahtumiin osallistuneiden lukumäärien laskemiseen  

 

Kyselyt  

- kyselyiden tekeminen (Forms)  

 

Osana henkilötietojen käsittelyä, tietoa voidaan käsitellä myös Jyväskylän Office 365 

ympäristössä. (Office 365 tietosuojaseloste). Asiakastietojen käsittely tapahtuu lähtökoh-

taisesti aina asiakasjärjestelmässä. 

Office 365 ympäristössä voidaan käsitellä toimintaan liittyvää tukimateriaalia ja lyhytai-

kaisesti sisäiseen käyttöön tarkoitettuja väliaikaismateriaaleja, joissa voi olla myös henki-

löstön ja asiakkaiden henkilötietoa. 

Käsittelyn peruste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 6 artikla 1 kohdan a ala-

kohta 

 

 Rekisterin tietosisältö 

Verkostojen yhteystiedot 

- Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, yhteisö 

- Tiedot poistetaan rekisteristä, kun henkilö on ilmoittanut lopettavansa verkoston jäsenyyden 

Yhteystietonsa jättäneen henkilötiedot: 

- Nimi, puhelinnumero ja/tai sähköposti 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tss_jyvaskyla_office365_pilvipalvelut.pdf
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- Tiedot poistetaan heti, kun yhteyttä on otettu ja jatkosta sovittu. 

 

Osallistujaluettelot (koulutukset, tapaamiset, tapahtumat) 

- Nimi 

- Tiedot tilastoidaan tilaisuuden jälkeen ja nimet sisältävät luettelot hävitetään 

 

Kyselyt 

- Sähköpostiosoite 

- Vastaukset ajetaan Exceliin tai Wordiin ja poistetaan Formsista 

 Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilöt itse jättävät yhteystietonsa. 

 Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

          Tietoja ei luovuteta. 

 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen luku V sitä mahdollista.  

 Rekisteritietojen säilytysaika ja sen perusteet 

Tiedot poistetaan välittömästi niin pyydettäessä.  

 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Verkostojen yhteystiedot säilytetään Jyväskylän kaupungin sisäisellä palvelimella. Tietoihin 

on pääsy vain vapaaehtoistoiminnan palvelujen henkilökunnalla. 

 

- Osallistujaluettelot ja yhteydenottolomakkeet säilytetään vapaaehtoistoiminnan palveluissa 

lukitussa arkistossa tarvittava aika. 
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Kyselyjen yhteenvedot säilytetään Jyväskylän kaupungin sisäisellä palvelimella. 

 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on: 

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

- oikeus saada pääsy omiin tietoihin 

- oikeus oikaista tietoja 

- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

- henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 

- oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista pe-

rustetta 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy kaupungin verkkosivuilta kohdasta tietosuoja ja re-

kisteröidyn oikeudet.  

 Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu henkilörekisteriin ja 

mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on. Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tar-

kastettavat tiedot ovat yksilöitynä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat saatavilla 

Jyväskylän kaupungin palvelupisteissä ja kaupungin verkkosivuilla kohdassa tietosuoja ja re-

kisteröidyn oikeudet.  

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen kiel-

täytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekis-

teröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. 

https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
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  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 

häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kan-

sallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:  

Tietosuojavaltuutetun toimisto  

PL 800  

00521 HELSINKI  

 

Käyntiosoite:  

Ratapihantie 9, 6 krs  

00520 HELSINKI  

p. 029 56 66700  

tietosuoja@om.fi 

 

 

 


