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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

ETSIVÄN NUORISOTYÖN ASIAKASREKISTERI 
1. YLEISTÄ 
 

Tämä dokumentti on osa Karstulan kunnan rekisterinpitäjänä tuottamaa EU:n Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 
edellyttämää informointi- ja osoitusvelvoitetta. Kunnan verkkosivuillaan tarjoaman yleistiedon lisäksi, kunta kuvaa 
tässä dokumentissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tarkentavat tiedot rekisterin osalta. Tämä dokumentti katsel-
moidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. 
 
 

2. ROOLIT JA VASTUUT 
 

Rekisterinpitäjä Karstulan kunta 

Y-tunnus 9094917-1 

Osoite Virastotie 4, 43500 Karstula 

Vastuut  Vastaa tämän dokumentin henkilötietojen ajantasaisuudesta rekisteröidyiltä ja 
muilta säännönmukaisilta tietolähteiltä saamiensa tietojen perusteella. 

 Informoi rekisteröityjä tällä dokumentilla sekä muilla tarpeellisilla menetelmillä 
ja viestintävälineillä. 

 Ylläpitää kokonaiskuvaa henkilötietojen käsittelytoimista (Seloste henkilötieto-
jen käsittelytoimista). 

 

Rekisterin yhteyshenkilö Etsivä nuorisotyöntekijä 

Osoite Virastotie 4, 43500 Karstula 

Sähköposti taina.saarenketo@karstula.fi 

Puhelin (044) 459 6619 

Vastuut Toimii rekisteröidyn ensisijaisena yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa. 
Rekisteriä koskevat tiedustelut ja oikaisupyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshen-
kilölle. 

 

   
 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAINMUKAISUUS 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Etsivän nuorisotyön palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen sekä rekisterinpi-
täjän toimialaan kuuluva tilastointi.  

Henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuus (oi-
keusperuste) 

 Nuorisolaki (1285/2016)  
 Henkilötietolaki  (523/1999) 

 
 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIEDON ELINKAARI 
 

Tietosisältö 
 Rekisteröityjen ryhmät 
 Henkilötietojen ryhmät 

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot. Etsivän nuorisotyön palvelun suunnittelua, 
toteuttamista ja seurantaa varten tarpeelliset tiedot. 

Rekisteriin 
tallennettavat tiedot 

 Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, osoite 
ja muu yhteystieto). 

 alle 18-vuotiaan nuoren huoltajan yhteystiedot 
 nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen ilmoittaja  
 etsivän nuorisotyön kannalta tarpeellisia tietoja nuoren tilanteesta ja tuen tar-

peesta  
 päätetyt jatkotoimenpiteet 
 mitä tietoja ja kenelle nuoresta on annettu.  

Henkilötiedon elinkaari Tietojen säilytysvelvollisuudesta ja –ajasta määrätään  
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kunnan arkistosäännössä. 

 
 

5. TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET 
 

Tietolähteet  asiakas itse (alaikäisen osalta huoltajat) 
 asiakkaan suostumuksella muut sosiaalihuollon rekisterinpitäjät  
 nuorisolain 11 §:ssä määritellyt viranomaiset ja muut julkisoikeudelliset yksiköt, 

laitokset ja yhteisöt  

Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella. 
Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovutta-
miseen. 

Tietojen luovutus EU- ja ETA-
maiden ulkopuolelle 

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta 

 
 

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄYTÖN VALVONTA 
 

Manuaalinen aineisto Sijaitsee lukitussa tilassa ja lukitussa kaapissa. Muistiinpanot hävitetään heti, kun 
ne eivät ole välttämättömiä tehtävän/nuoren asian hoitamiseksi. 

Tietojärjestelmillä 
käsiteltävä aineisto 

 Parent-asiakastietojärjestelmään tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti 
niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjes-
telmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja sa-
lasanalla 

Käytön valvonta Rekisterin käyttöä valvotaan rekisterin omistajan toimesta säännöllisesti. 
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