
 
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja: Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma 
 
 
Kuvaus: Ilo kasvaa liikkuen-ohjelma on varhaiskasvattajille suunnattu valtakunnallinen liikkumis - 
ja hyvinvointiohjelma, jonka koordinaatiosta vastaa Suomen Olympiakomitea. Ohjelma on 
maksuton ja sen tueksi on rakennettu oma nettialusta.  
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen 
mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.  
Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti vasun, 
varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä uusien esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista. Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen 
toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma tarjoaa konkreettiset, liikkeen 
lisäämiseen tarvittavat askelmerkit ja työkalut sekä varhaiskasvattajille että varhaiskasvatuksen 
johdolle. Ohjelma etenee viitoitettua reittiä pitkin, jota voi kulkea omassa aikataulussaan sekä 
omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Tarkoituksena on kehittää ja lisätä lasten liikkumista 
pienin askelin. Ilo kasvaa liikkuen ohjelman toteuttamisessa on kyse pitkäjänteisestä 
kehittämistyöstä, joka kestää vähintään 3-4 vuotta. Kestoon vaikuttaa yksikön nykytilasta sekä 
kehittämistyön eteenpäin viemisen aikataulu. Ohjelmaa toteuttavat yksiköt voivat hakea prosessin 
loppuvaiheessa Ilo kasvaa liikkuen – laatutunnusta, jonka kriteerit nousevat varhaiskasvatuksen 
liikunnan suositusten pohjalta sekä Ilo kasvaa liikkuen ohjelman tavoitekirjauksista.  
Ohjelmaan voi liittyä mukaan joko yksikkö- (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus) tai 
kuntatasolla (varhaiskasvatuksen johto/hallinto) rekisteröitymällä/ilmoittautumalla virallisen 
ilmoittautumislomakkeen kautta. 

Nettialustan kuvaus/käyttöehdot: Ohjelma tueksi on rakennettu maksuton nettialusta ohjelman 
jäsenille. Rekisteröitymisen jälkeen ilmoittautunut taho saa käyttäjätunnukset Ilo kasvaa liikkuen –
ohjelman nettialustalle. Nettialusta tarjoaa konkreettiset tukimateriaalit sekä jokaiselle 
ilmoittautuneelle varhaiskasvatusyksikölle työtilan oman kehittämismateriaalin dokumentointia 
varten. Kehittämistyön dokumentointi on olennainen osa ohjelman jäsenyyttä sekä arviointia. 
Yksikkö jakaa työtilan tälle nimetyn sparrausparin tai parien kanssa. Tarkoituksena on, että 
sparrausparit käyvät keskenään vertaiskeskustelua kehittämistyön tuloksista. Vertaiskeskustelu on 
olennainen osa arviointia ja kehittämistyön eteenpäin viemistä. Käyttöehtojen mukaan kunkin 
yksikön oma työtila ja sinne dokumentoidut aineistot näkyvät vain yksikölle itselleen ja yksikölle 
nimetylle sparrausparille/pareille sekä ohjelmaa koordinoivalle taholle.  

• Valokuvien käyttö: Lapsen yksityisyyden suojan takaamiseksi ei ole sallittua käyttää 
materiaaleissa sellaista kuvaa/kuvia, josta lapsi on tunnistettavissa. Mikäli kuitenkin 
materiaalien mukana on kuvia, niin pyydämme huomioimaan että kuvilla ei ole 
jatkokäyttöoikeutta. 

• Materiaalin käyttöoikeudet: Suomen Olympiakomitealla on oikeus käyttää ohjelma-alustalle 
dokumentoitua aineistoa Ilo kasvaa liikkuen ohjelman kehittämistyössä sekä tukimateriaalin 
sisällön tuottamisessa. 

• Työtilaa koskevat muutokset: Suomen Olympiakomitea pidättää oikeuden sparrausparien 
vaihtoon/työtilojen muuttamiseen ohjelman nettialustalla. (esim. parien ja työtilojen 
yhdistämiset) 

• Nettialustan osoite: https://extranet.sport.fi/category/ikl  
 

Jäsenyys ja jäsenrekisteri: 
 

Rekisteröitymisen voi peruuttaa koska tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. 
  
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §  
 
Rekisterinpitäjä: Suomen Olympiakomitea ry, Radiokatu 20, 00240 Helsinki 

https://extranet.sport.fi/category/ikl


 
Rekisteriasioista vastaava henkilö: Suvi Voutilainen, Suomen Olympiakomitea, Radiokatu 20, 
00240 Helsinki.  
 
Sähköpostiosoite: suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi tai info@olympiakomitea.fi  
 
Rekisterin nimi: Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman käyttäjärekisteri.  
 
Rekisterin käyttötarkoitus: Suomen Olympiakomitea voi välittää rekisteröityneille käyttäjille ja 
tahoille varhaiskasvatuksen liikuntaan liittyvää viestintää, tiedotteita ja markkinointia. 
Olympiakomitea voi hyödyntää rekisteröityneen tahon ohjelmaan lataamaa ja tuottamaa sisältöä 
varhaiskasvatuksen liikuntaan liittyvässä viestinnässä. Lisäksi tiedoista voidaan tehdä tilastollisia 
yhteenvetoja Olympiakomitean käyttöön.  
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta henkilötietoja liikunta-ja urheilujärjestöjen sekä 
yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle ilman rekisteröityneen tahon lupaa.  
Rekisteröitynyt käyttäjä pystyy verkostoitumista edistääkseen ja helpottaakseen hakemaan 
nettialustan henkilöhaun kautta toisia Ilo kasvaa liikkuen-ohjelmaan rekisteröityneitä käyttäjiä ja 
heidän sähköpostitietojaan. 

Rekisterin tietosisältö: Rekisterin tiedot saadaan rekisteröintilomakkeesta. Kerättävät tiedot ovat 
päivähoitoyksikön/kunnan yhteyshenkilön etu-ja sukunimi ja sähköpostiosoite, johtajan/esimiehen 
etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite, postiosoite, kunnan nimi, päivähoitoyksikön nimi sekä lasten 
ja henkilökunnan määrä. 
  
Säännönmukaiset tietolähteet: Tietoja kertyy Ilo kasvaa liikkuen- ohjelman ilmoittautumis- eli 
rekisteröitymislomakkeen kautta. Rekisteröitynyt käyttäjä voi lisäksi itse päivittää profiilitietojaan.  
 
Tietojen luovuttaminen: Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta. 
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin 
kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää.  
 

Rekisterin suojaus: Ohjelmassa käytetään suojattua nettiyhteyttä (SLL-sertifikaatti). Rekisteri on 
suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. 

Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa.  
 
Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen: Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta.  
Rekisteröidyllä käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä 
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Käyttäjä voi tarkistaa tai korjata rekisteröitymistietoja 
Ilo kasvaa liikkuen ohjelman - nettialustan omassa käyttäjätilissä.  
 

Muut mahdolliset oikeudet: Eräissä tapauksissa rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus kieltää 
itseään koskevien henkilötietojen käsittely. Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on 
oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, 
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”. 


