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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Vapaa-aikalautakunta 

Osoite  
Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
e-mail: vehmaan.kunta@vehmaa.fi 
  

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Vapaa-aikasihteeri 
Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä 
e-mail: vehmaan.kunta@vehmaa.fi 

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Vehmaan kunnan tietosuojavastaava 
puh.  
e-mail: tietosuojavastaava@vehmaa.fi 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Etsivä nuorisotyö 

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 

 
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten 
keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontak-
tiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin 
ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. 
 
Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka 
ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saa-
vuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tu-
kea, jos nuori sitä itse haluaa. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu lakiin tai kunnan itsehallintoon 
perustuvaan tehtävään. 
Keskeinen lainsäädäntö: 
Nuorisolaki 1285/2016 10 § 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 
 

 

⎯ asiakkaan nimi ja yhteystiedot  

⎯ henkilötunnus 

⎯ tapaustiedot 
 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Nuoren kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella tehtyjä kirjauksia 
 
Puolustusvoimat ja oppilaitokset toimittavat tiedot, jos varusmiespalvelus tai kou-
lutus on keskeytynyt. 
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7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Etsivän nuorisotyön yhteydessä nuoresta voi syntyä sellaista tietoa, joka voi olla tar-
peellista luovuttaa edelleen sille palveluntarjoajalle, jolle nuori ohjataan. Tällaisia 
nuorta koskevia tarpeellisia tietoja saa luovuttaa edelleen toiselle viranomaiselle 
vain nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa nimenomaisella 
suostumuksella.  
 
Etsivässä nuorisotyössä kirjataan, mitä tietoja ja kenelle nuoresta on annettu. Kir-
jaaminen kuuluu Etsivä nuorisotyötä toteuttavan viranhaltijan tai työntekijän tehtä-
viin. Kirjaaminen kuuluu myös kunnan kanssa sopimuksen tehneen organisaation 
työntekijän tehtäviin. 
Alle 18-vuotiaiden nuorten kohdalla ja lastensuojelulain edellytysten täyttyessä tu-
lee Etsivän nuorisotyön tehdä lastensuojeluilmoitus lastensuojeluviranomaisille. Li-
säksi mm. sosiaaliviranomaisilla ja poliisilla on laissa tarkemmin säädetty oikeus 
saada Etsivältä nuorisotyöltä nuorta koskevia tietoja pyydettäessä. 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8 
Tietojen säilytys-
ajat 
 

 
Paperiset asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti heti kun niitä ei tämän tehtävän hoi-
tamiseen enää tarvita. 
 

9 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 

 
A Manuaalinen aineisto 
Paperille tallennetut asiakirjat pidetään lukituissa kaapeissa. 
Hävitettävä aineisto kerätään lukittuun keräilyastiaan, josta se hävitetään asianmu-
kaisesti. 
 
B Sähköisesti talletetut tiedot 
Tiedot on suojattu ulkopuolisilta. Sähköiset tietojärjestelmät suojataan käyttäjätun-
nuksin ja salasanoin.  
Etsivästä nuorisotyöstä vastaavalle henkilöstölle annetaan työtehtävien edellyttä-
mät käyttöoikeudet ja niiden käyttöä valvotaan säännöllisesti. 
 

10 
Tietojen tarkastus-, 
oikaisu- ja poista-
misoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklat 
15 - 17) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekiste-
rissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, 
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkä-
sittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta. 
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Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kun-
nan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa. 
 
Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa 
kunnan internet-sivuilta: http://www.vehmaa.fi/tietosuojaselosteet 
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta rekisterinpitäjän on annet-
tava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus val-
vontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 

11 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 
 

 
 
 
 

12 
Sisältyykö henkilö-
tietojen käsittelyyn 
automaattista pää-
töksentekoa, kuten 
profilointia? 
 

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profiloin-
tia. 
 
 
 
 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat 

 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus-
tannukset  

— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea 
 
 Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetto-
muus tai kohtuuttomuus. 
 

14 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 
77) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus-
suojakeinoja. 
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