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1. Rekisterin nimi Pornaisten etsivän nuorisotyön ja ohjaamon asiakkaiden 
asiakasrekisteri  

2. Rekisterinpitäjä Pornaisten kunta, sivistyslautakunta  
Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
019-5294 500, kunta@pornainen.fi 

3. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö (rekisterinpitäjän 
edustaja) 

Vapaa-aikapalvelujen päällikkö 
Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
Puhelinvaihde: 019 5294 500 
vapaa-aika@pornainen.fi; etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

4. Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö 

Etsivä nuorisotyöntekijä  
Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
puh. 040 174 5069 
vapaa-aika@pornainen.fi; etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

5. Tietosuojavastaava Informaatikko  
Kirkkotie 176, 07170 Pornainen, p. 019-5294 500, 040 1745005 
tietosuojavastaava@pornainen.fi 

6. Käsittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja käytetään asiakastyöhön ja tilastointiin. 
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. 

7. Rekisterin tietosisältö 
(kuvaus rekisteröityjen 
ryhmistä ja 
henkilötietoryhmistä) 

Asiakkaan nimi, syntymäaika, osoite, puhelin- 

numero, sähköpostiosoite, muut hakijan itse kertomat lisätiedot 

Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys: tiedot on 
salassapidettäviä 

Perusteet: 

Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999) 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 
Tietosuojalaki 6 § (1050/2018) 

8. Tietojen säilytysajat Nuorisolain (1285/2016) mukaisesti rekisterin tiedot hävitetään 
heti, kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi. 

9. Säännönmukaiset 
tietolähteet ja tietojen 
luovutukset 

Nuorisolaki 11 § Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle 
Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä 
varten on nuoren suostumus, jollei tässä laissa tai muualla toisin 
säädetä. 
Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren 
kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti: 
1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen 
päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen 
jälkeisiin opintoihin; 
2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka 
keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai 
lukiokoulutuksessa; 
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3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava 
tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai 
siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai 
joka keskeyttää palveluksen. 
Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat ja 
siviilipalveluskeskus voivat jättää tiedot 2 momentissa 
tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos ne arvioivat 
käytettävissään olevien tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja 
tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori 
ole 10 §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa. 
 

Säännönmukaiset luovutukset: 
Nuorisolaki 12 § Nuoren tietojen käsittely etsivässä 
nuorisotyössä 
Etsivää nuorisotyötä varten luovutettavat yksilöinti- ja 
yhteystiedot voidaan toimittaa sähköisesti. Etsivässä 
nuorisotyössä voidaan yhdistää tehtävässä saadut tiedot tai 
muutoin käsitellä niitä tuen tarpeessa olevien nuorten 
yksilöimiseksi ja etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamiseksi. 
Käsiteltäessä yksittäistä nuorta koskevaa asiaa etsivässä 
nuorisotyössä kirjataan nuoren yhteys- ja yksilöintitietojen 
ilmoittaja, päätetyt jatkotoimenpiteet sekä, mitä tietoja 
nuoresta on annettu ja kenelle niitä on annettu. Henkilötietojen 
käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä kunta. 
Etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamisessa saatuja nuorta 
koskevia tietoja saadaan luovuttaa edelleen toiselle 
viranomaiselle vain nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös 
hänen huoltajansa suostumuksella. Alaikäinen nuori voi 
kuitenkin kehitystään vastaavasti päättää itseään koskevien 
tietojen luovuttamisesta. Tiedot on hävitettävä heti, kun ne 
eivät ole välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi. Etsivän 
nuorisotyön tehtäviä hoitava ei saa ilman nuoren ja, jos nuori on 
alaikäinen, myös hänen huoltajansa suostumusta ilmaista 
sivullisille, mitä hän tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan 
saa tietää nuoren henkilökohtaisista oloista, terveydentilasta, 
nuoren saamista etuuksista, tukitoimista tai taloudellisesta 
asemasta. 
 

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

10. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 

A. Sähköinen aineisto 
Rekisterin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti 
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niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu 
työntekijä 
käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. 
 
B. Manuaalinen aineisto 
Arkistoissa ja yksiköissä on kulunvalvonta ja ovien lukitus. 
Asiakirjat 
säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa 
 
Asiakirjat poistetaan rekisteristä kahden vuoden kuluttua sinne 
merkitsemisestä. 
 
Henkilötietojen käsittelijä noudattaa voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja 
henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. 
Henkilötietojen käsittelijä vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin 
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimusten 
mukainen, ottaen erityisesti huomioon, mitä sisäänrakennetusta 
ja oletusarvoisesta tietosuojasta on säädetty 
 
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa 
tiloissa. Asiakastietojärjestelmien tiedostojen käyttöoikeudet 
perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä 
valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. 
Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- 
ja salassapitosopimuksen. 
 

11. Rekisteröidyn oikeudet 
(artiklat 15–23) 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:  
- oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä 

- oikeus saada pääsy tietoihin  

- oikeus tietojen oikaisemiseen  

- oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) silloin, 

kun kyse ei ole lakisääteisen velvoitteen 

noudattamisesta tai yleistä etua koskevan tehtävän 

suorittamisesta tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen 

vallan käyttämisestä 

- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä silloin, kun tietojen 

käsittely perustuu suostumukseen tai oikeudellisen 

vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

- oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja 

muita käsittelytoimia erityisistä henkilökohtaisista syistä 
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silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on yleistä 

etua koskevan tehtävän suorittamisesta, 

rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten 

oikeutettujen etujen toteuttamiseksi  

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan osoittamalla 
rekisterinpitäjälle kirjallisen pyynnön tai suullisesti 
rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyn henkilöllisyys 
tarkistetaan ennen oikeuksien toteuttamista. Lisätietoja 
oikeuksien toteuttamisesta saa rekisterinpitäjän kotisivuilta 
https://pornainen.fi/kunta-hallinto/rekisterit-ja-tietosuoja/   
 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen 
käsittelystä valvontaviranomaiselle. Osoitteesta 
https://tietosuoja.fi/ saa lisätietoja rekisteröidyn 
oikeuksista. 
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