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Tietosuojaseloste Kuopion Ensikotiyhdistys ry.
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja
henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja
informointiasiakirja Kuopion Ensikotiyhdistys ry:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille,
henkilökunnalle, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston
käyttäjille.
Tämän asiakirjan lisäksi jokaisella toiminnalla on toimintokohtainen tietosuojaseloste.
1. Tiivistelmä henkilötietojen käsittelystä:
Henkilötietojen käsittelijä
Kuopion Ensikotiyhdistys ry.
Y-tunnus: 0688125-9
osoite: Haapaniementie 10, 70100 Kuopio
Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa
Tietosuojavastaava Avopalvelupäällikkö Tytti Lintunen
Toiminnanjohtaja
Pirjo Pehkonen
puh. 044 3697 220
Kehittäminen, hankkeet, vaikuttamistyö
Ensikodin johtaja
Kaisa Keinänen
puh. 044 3697 206
Avopalvelupäällikkö
Tytti Lintunen
puh. 044 3697 209
Avopalveluyksikkö Amalia
Avopalvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä Tytti Lintunen, p. 044 3697 209
Amalian ohjaajat, p. 044 3697 207 tai 044 3697 208
Matalan kynnyksen työ, Anne Bäck p. 044 3697 215 ja Paula Laakkonen 044 3697 208
Ensikoti Pihla
Ensikodin johtaja puh. 044- 3697 206
Sosiaalityöntekijä puh. 044-3697 204
Erityistyöntekijä puh. 044-3697 205
Ohjaajat puh. 044- 3697 203
Päiväryhmä Kehrävä
Ohjaajat Tuula Kari p. 044 3697 212 ja Vuokko Pekkarinen p. 044 3697 213
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Baby blues- ja vapaaehtoistyö
Ohjaajat Laura Lahti p. 044 3697 202 Jenni Klein p. 044 3697 214

Avopalveluohjaaja (Mieskaveritoiminta, lapsiperheiden tukihenkilötoiminta yhdistyksen
asiakkaille, perhekahvila, eroneuvotoiminta)
Piia Jokinen p. 044 3697 214
Pelotta hanke, väkivaltatyön avopalvelut
Projektipäällikkö Hanna Ravi p. 044 3697 211
Projektityöntekijä Saara Röntynen p. 0443697 210
Hallinto:
Hallituksen puheenjohtaja Hilkka Karvonen
Kaikissa palveluita tuottavissa yksiköissä on lisäksi sijaisia. Sijaisten kohdalla varmistetaan
tietosuoja vastaavalla tavalla kuin ohjaajilla.
Kenen tietoja käsittelemme?
Asiakkaat
Jäsenet
Potentiaaliset jäsenet
Palveluntoimittajat
Sidosryhmät
Henkilökunta
Työnhakijat
Verkkosivujen kävijät
Mistä saamme tiedot?
Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään, yhteistyöverkostoon kuuluvilta tai kunnan
sosiaalityöntekijältä
Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä
Palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään
Sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään
Henkilökuntaan kuuluvan tiedot tältä itseltään
Rekrytointiin osallistuvan tiedot tältä itseltään
Kuinka kauan käsittelemme tietoja?
Käsittelemme tietoja niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa.
Asiakkaan tietoja säilytetään asiakkuuden tai asiakkaan antaman lupaan perustuvan
ajan.
Palveluntoimittajan tiedot poistetaan 12 kuukauden sisällä sopimusvelvoitteiden
täyttämisestä.
Sidosryhmien kohdalla poistamme tiedot 12 kuukauden sisällä yhteistyön päättymisestä.

Laatinut

Tytti Lintunen

Päivitys
Kerran vuodessa
Seuraava päivitys

Pvm
Pvm
8/2021

3.5.2019
Päivitetty
8/2020

Hyv. Pirjo Pehkonen
.

Pvm

3.5.2019

Kuopion Ensikotiyhdistys ry.

tulostettu 13.8.2020
3 (4)
________________________________________________________________________________
Henkilökunnan tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen erityislaeissa
säädetyllä tavalla.
Rekrytointiin osallistuneen tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluessa prosessin
päättymisestä.

Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa, joissa ne ovat osa
erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja muut
merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika:
Näitä tietoja käsittelemme
Käsittelemme vain tietoja, jotka olet henkilö toimittanut, tai joiden käsittelyyn hän on
antanut suostumuksen, tai jotka ovat saatavilla julkisesti.
Miksi käsittelemme tietoja?
Kuopion Ensikotiyhdistys ry käsittelee asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyöhenkilöiden
henkilötietoja.
Pääosin käsittelyn tarkoituksena on asiakastyö.
Yhteistyötahoilta ja lähiverkostolta keräämme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen
yhteydenpitoon näiden henkilöiden kanssa asiakassuhteen hoitaminen vuoksi,
viranomaisten kanssa toimimiseen, sidosryhmätoimintaan.
Kuka muu käsittelee tietoja?
Kuopion Ensikotiyhdistys ry käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan
laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen
sopimus henkilötietojen käsittelystä. Toimittajia ovat vuonna 2019 mm.:
Kuopion Työterveys ry
Satakerta
It Solutions
Kuinka suojaamme tietosi?
Suojaamme internetyhteyden (https)
Käytämme henkilötietoja koskevaan viestintään salattua sähköposti
Käytämme palomuuria
Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat
Sitoutamme henkilökunnan salassapitosopimuksilla
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto,
oikaisee rekisterin yhteyshenkilö sen ilman aiheetonta viivytystä ja omasta aloitteestaan.
Työntekijällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen
tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös
oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Henkilö voi esittää tarkastusoikeutta
koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Pyydetyt
tiedot pyritään antamaan viivytyksettä ja pyydettäessä kirjallisina.
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Muutokset tehdään lähtökohtaisesti siten, että rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä
korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja alkuperäinen merkintä on jälkikäteen
mahdollista tarvittaessa nähdä.

Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan rekisteröidylle asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus,
josta ilmenee syyt tarkastusoikeuden epäämiseen sekä valitusoikeus. Rekisteröity voi
saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.
Rekisteröidyn informointi
Tietosuojaseloste on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla
Valitusoikeus
Henkilöllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen
henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietoturvalainsäädännön mukaisesti
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