
 

Tietosuojaseloste 

VEERAT-hankkeen tietosuojaseloste 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän 
suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset 
luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan 
kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään 
koskeviksi. 

 

1.   Rekisterinpitäjä A-Kiltojen Liitto ry (0276071-6) 

 

2. Yhteystiedot 
  
A-Kiltojen Liitto ry  
Itsenäisyydenkatu 17 B 
33500 Tampere 
Yrmy Ikonen (toiminnanjohtaja) yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi 

3.   Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Maiju Lehtonen, projektipäällikkö VEERAT-hanke 
maiju.lehtonen@a-kiltojenliitto.fi 
040 6295036 

 

4.   Rekisterin nimi 

 

A-Kiltojen Liitto ry:n VEERAT-hankkeen toimintaan osallistuvilta kerätyt 
henkilötiedot 

 

mailto:yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.f
mailto:maiju.lehtonen@a-kiltojenliitto.fi


5.   Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

 

Hankkeessa kerätään toimintaan osallistujilta henkilötietoja sen verran, kuin on 
välttämätöntä A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteisen VEERAT-
hankkeen toiminnan toteuttamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on väkivaltaa 
kokeneiden ja käyttäneiden naisten päihteiden käytön, väkivaltaisen 
käyttäytymisen ja heidän kohtaamansa väkivallan vähentäminen 
psykoedukatiivisen ja traumasensitiivisen vertaisryhmätoimintamallin avulla.  

 

Tietoja käytetään yhteydenpitoon, toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja 
kehittämiseen sekä arviointiin, koulutuksista tai muusta toiminnasta 
tiedottamiseen sekä palautteen keräämiseen. Rekisteritietoja käytetään myös 
toiminnan tulosten ja vaikutusten tilastointiin, jolloin yksittäistä rekisteröityä ei 
voida tunnistaa. 

 

Mikäli järjestettyyn toimintaan liittyy ruokailu tai tarjoilu, kerätään myös ruoka-
aineallergiatiedot ja ne luovutetaan yhteenveto ilman henkilötietoa tarjoilulle 
vastaavalle taholle. Allergiatiedot poistetaan tapahtuman jälkeen. 

Tietojen käsittely ja kerääminen perustuu rekisterinpitäjän etuun toteuttaa 
hanketoimia sekä rekisteröidyn suostumukseen.   

 

6.   Mitä rekisteri sisältää 

 

Hankkeen järjestämä ryhmätoiminta ja  kartoittava yksilötuki 

-        Osallistujan nimi, ikä, perhemuoto, kotipaikkakunta sekä puhelinnumero 
ja/tai sähköposti ja muut osallistujan vapaaehtoisesti ilmoittamat yhteystiedot. 
Henkilötietoihin ei ole yhdistettävissä hankkeen tilastointiin ja arviointiin 
kerättäviä tietoja.   
 



 

Hankkeen järjestämät tilaisuudet, koulutukset ja -työpajat 

-        Osallistujan nimi, ikä, sähköpostiosoite, maakunta jossa henkilö 
työskentelee, ammatti ja taustaorganisaatio, puhelinnumero (vapaaehtoinen). 

Palaute ja hankkeen raportointi 

-        Ryhmätoiminnan ja koulutusten osallistujamäärät anonyymisti 

-        Palautekyselyihin ja haastatteluihin annetut vastaukset muunnettuna 
anonyymiksi siten, että niissä ei ole tunnistettavia tietoja eikä niitä voida 
yhdistää vastaajaan 

 

Hankkeen järjestämä vapaaehtoistoiminta 

- Osallistujan nimi, ikä, kotipaikkakunta, puhelinnumero (vapaaehtoinen) muut 
osallistujan vapaaehtoisesti ilmoittamat yhteystiedot. 

- Tehtävät, joihin vapaaehtoinen osallistuu hankkeen toiminnassa 

 
 

 

7.   Rekisterin tietolähteet 

 

Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina. Tietojen 
lisääminen tehdään manuaalisesti 

 

8.   Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen sekä tietojen luovuttaminen EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

 



Tietoja käsittelee vain VEERAT- hankkeessa työsuhteessa oleva henkilöstö, johon 
kuuluu A-Kiltojen Liitto ry:n työntekijä sekä Maria Akatemia ry:n työntekijä. Tietoja 
ei luovuteta yhdistysten muille työntekijöille tai kolmansille osapuolille ilman 
rekisteröidyn erillistä suostumusta. Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle, ellei kyse ole 
ihmiseen kohdistuvan uhan tai rikoksen epäilystä. Toimintaan osallistuneilta 
kyselylomakkeiden ja muiden palautteiden avulla kertynyttä taustatietoa 
voidaan luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan 
aineiston käyttöön A-Kiltojen Liitto ry:ltä ja Maria Akatemia ry:ltä. Tutkijoille ei 
luovuteta sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita eikä toimintaan 
osallistuneiden nimiä. 

 

Emme luovuta tietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.  

 

9.   Tietojen suojaus ja säilytys 

 

Tilastoitavat tiedot ja henkilötietoja sisältävät tiedot käsitellään sähköisissä 
rekistereissä, käytössä olevat tietokoneet on suojattu käyttäjätunnuksin ja sanasanoin 
ja henkilötietoja sisältävät tiedostot erillisen salasanan takana.  Manuaalisesti kerätyt 
palautteet ja muut lomakkeet, jotka sisältävät henkilötietoja säilytetään 
luottamuksellisesti lukitussa tilassa, A-Kiltojen Liitto ry:n toimitilassa, jonne on pääsy 
vain asianmukaisilla työntekijöillä.   

Toimintaan osallistuvien naisten ja vapaaehtoisten henkilötietoja tallennetaan 
työntekijöiden puhelimiin vain osallistujan suostumuksella. Puhelimet on suojattu 
salasanalla. 

 

 

10. Tietojen arkistointi ja hävittäminen 

 

VEERAT-hankkeen toimintaan osallistuneiden henkilö- ja asiakastiedot sekä 
arviointitieto ja palautteet säilytetään hankkeen toiminta-ajan (2022- 2024). 



Kaikki kertynyt henkilötieto ja käsittelemätön arviointitieto hävitetään 
viimeistään hankkeen päättyessä.  

 

11.   Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ja mitä tietoja 
on tallennettu rekistereihin. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää 
oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai  vanhentunut 
tieto.                         

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, mikäli 
voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät sekä 
oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, mikäli käsittely perustuu 
erilliseen suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely 
suoramarkkinointia varten. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa yleisesti käytetyssä ja 
koneellisesti luettavassa muodossa. Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle.  

Tarkistusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat 
yhteydenotot tulee osoittaa henkilökohtaisesti kohdassa 2 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti 
tai henkilökohtaisesti kohdassa kolme (3) nimetylle yhteyshenkilölle. Mikäli 
sähköpostiyhteydenotto ei ole mahdollinen, voidaan vaihtoehtoisesti 
yhteydenotto suorittaa puhelimitse. 

  

12. Tietosuojaselosteen muutokset 

 

Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa tarpeen mukaan. 
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