
 

Ensi- ja turvakotien liitto ry:n  
ETKL-akatemian rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Laadittu 27.10.2022. Viimeisin muutos 27.10.2022. 
 
  

1. Rekisterinpitäjä 

Ensi- ja turvakotien liitto ry 
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki 
p. 09 4542 440 
toimisto@etkl.fi 
  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Kehitysjohtaja Sari Laaksonen, sari.laaksonen@etkl.fi, 040 746 9984 
ETKL:n tietosuojavastaava, kehittämispäällikkö Jussi Pulli, jussi.pulli@etkl.fi, 040 5041673 

  

3. Rekisterin nimi 

ETKL-akatemian käyttäjärekisteri 
  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ETKL-akatemian kurssien henkilökohtaisten 
käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien myöntäminen, kurssisuoritusten arviointi ja todistusten 
lähettäminen sekä yhteydenpito rekisteröityneisiin käyttäjiin ETKL-akatemiaan ja Ensi- ja 
turvakotien liiton toimintaan liittyvissä asioissa. 
  

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:  
- etu- ja sukunimi 
- käyttäjäryhmä (jäsenyhdistys, ETKL:n yhteistyökumppani tai koulutuksesta muuten kiinnostunut) 
- jäsenyhdistys, jossa rekisteröitynyt toimii (ETKL:lla on 30 eri jäsenyhdistystä) 
- rooli jäsenyhdistyksessä (johtaja/esihenkilö, luottamushenkilö, työntekijä, vapaaehtoinen) 
- työmuoto, jossa rekisteröitynyt toimii (Ero lapsiperheessä -työ, Lapsilähtöinen päihdetyö, Perhe- 
ja lähisuhdeväkivaltatyö, Vaativa vauvatyö, Vapaaehtoistoiminta, Yhdistyksen johto, muu) 
- Missä hankkeessa on ETKL:n yhteistyökumppani 
- Yhteistyökumppanin rooli (poliisin, rikosseuraamusalan, sivistystoimen, sosiaalitoimen, 
terveystoimen, THL:n, valtiohallinnon vai muun edustaja) 
- Koulutuksesta muuten kiinnostuneen kiinnostuksen kohde (kaikki sisältöalueet, lapsiperheiden 
erot, odotus- ja vauva-aika, päihteet odotusaikana ja lapsiperheissä, perhe- ja lähisuhdeväkivalta, 
vaikutusten arviointi) 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

ETKL-akatemian käyttäjät rekisteröityvät itse alustalle tai ilmoittautuvat kokonaan tai osittain 
alustalla pidettävään koulutukseen, ja antavat siinä yhteydessä rekisteriin tallennettavat tiedot. 
Käyttäjät voivat itse päivittää tietojaan rekisteriin.  
  



7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, ellei kyseessä ole tietojen 
luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti. Oppimisalustan 
ylläpitäjä Vuolearning Oy:llä on alustan ylläpitoon ja ongelmanratkaisuun liittyvissä tehtävissä 
pääsy ETKL-akatemian käyttäjätietoihin. Vuolearning Oy:llä on tästä oma rekisteri- ja 
tietosuojaselosteensa, jonka käyttäjä hyväksyy rekisteröityessään alustalle. 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain 
niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Vuolearning Oy huolehtii 
oppimisalustan ja sen palvelimen tietoturvasta.   
  

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokainen rekisterissä oleva käyttäjä pystyy itse milloin tahansa tarkistamaan ja muuttamaan 
rekisteriin tallennettuja tietojansa. Mikäli käyttäjä on unohtanut salasanansa, eikä hänen 
rekisteröityessään käyttämänsä sähköpostiosoite ole enää toiminnassa, saa hän vaihdettua uuden 
sähköpostiosoitteen järjestelmään ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, jonka yhteystiedot ovat 
julkisesti internetistä saatavilla.  
  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä oleva käyttäjä voi poistaa oman käyttäjätilinsä ETKL-akatemiasta asetusten kautta tai 
hän voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään ja pyytää tilin poistoa, jolloin poisto tehdään välittömästi. 
Tunnukset poistetaan automaattisesti, jos ne ovat olleet 12 kuukautta käyttämättömänä.  


