
TIETOSUOJASELOSTE – Isosisarustoiminnan, Tyttöjen Tuvan ja Poikatyön 
asiakasrekisterit 
 
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § 
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 

 
Laatimispäivä: 18.5.2018 
 
1.  Rekisterinpitäjä 
  

 Ahjolan Setlementti ry 
 Ahjolankatu 3;  33250 Tampere 
 Puh. 044 553 8400; Sp:  toimisto@ahjola.fi  
  
2.  Rekisterin yhteyshenkilö 
 

 Nimi: Piia Seppälä 
 Puh: 044 553 8436 
 Sp: piia.seppala@ahjola.fi 
 
3. Tietosuojavastaava 
 

 Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty 
 
4. Rekisterin nimi 
 
 1. Isosisarustoiminnan, Tyttöjen Tuvan ja Poikatyön asiakasrekisteri 
 2. Rekisteri rikosrekisteriotteen esittäneistä vapaaehtoisista 
 3. Tapahtumien ja koulutusten ilmoittautumistietorekisteri 
 
5. Rekisterin käyttötarkoitus 
 
 1. Asiakasrekisteri Isosisarustoiminnan, Tyttöjen Tuvan ja Poikatyön asiakkaiden, heidän 

huoltajiensa sekä vapaaehtoisten henkilötiedoista. Rekisterin käsittely perustuu 
asiakassuhteen hoitamiseen, rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen sekä 
rekisteröidyn suostumukseen. Perustuu henkilötietolakiin (523/1999). Vapaaehtoiset 
Isosisarukset sitoutuvat toimintatapoihin ja vaitiolovelvollisuuteen allekirjoittamalla Sopimus 
Isosisarustoiminnasta -lomakkeen. Tyttöjen Tuvan ja Poikatyön vapaaehtoiset sitoutuvat 
toimintatapoihin ja vaitiolovelvollisuuteen allekirjoittamalla Säännöt ja toimintatavat -
lomakkeen. 

 
 2. Rekisteri Isosisarustoiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten tarkistetuista 

rikosrekisteriotteista. Rikosrekisteriote tarkastetaan vain niiltä vapaaehtoisilta Isosisaruksilta, 
jotka toimivat henkilökohtaisina aikuiskavereina vuoden ajan. Perusteena keräämiselle on laki 
lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014), joka koskee 
lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Rekisteri perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen 
etujen toteuttamiseen sekä rekisteröidyn suostumukseen. 

 
 3. Rekisteri yksittäisiin tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuneiden henkilötiedoista ja 

turvallisuuden kannalta olennaisista arkaluontoisista tiedoista. Rekisterin käsittely perustuu 
asiakassuhteen hoitamiseen, rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen sekä 
rekisteröidyn suostumukseen. 

 
6. Rekisterin tietosisältö 
 
1. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä henkilöistä: 
 - Yhteystiedot: nimi, asuinalue, osoite, henkilön ja/ tai hänen huoltajansa ja/tai ammattilaisen 

puhelinnumero ja sähköposti 
 - Syntymävuosi, ikä ja sukupuoli 



 - Arkaluontoiset tiedot: huoltajien ja/ tai ammattilaisten antamat lisätiedot lapsista tai nuorista 
(esim. kiinnostuksen kohteet, erityistuen tarve, perhetilanne) 

 - Vapaaehtoisilta ”Sopimus Isosisarustoiminnasta” ja ”Säännöt ja toimintatavat” -lomakkeen 
allekirjoitus ja nimenselvennys 

 - Lupa asiakastietojen kirjaamiseen ja tiedotteiden ja kyselyiden lähettämiseen 
 
2. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä henkilöistä 

- Yhteystiedot: nimi 
- Otteen tarkistuspäivämäärä ja otteen päiväys 

 
3. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä henkilöistä: 
 - Yhteystiedot: nimi, huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 - Ikä, sukupuoli 
 - Arkaluontoiset tiedot: uimataito, sairaudet ja tarvittavat tukitoimet (allergiat, erityisruokavaliot, 

lääkitykset, hoito-ohjeet) 
 
7.  Tietolähteet 
 
1. Tietolähteenä on asiakasrekisteriin kirjattu suostumus tietojen kirjaamiseen asiakasrekisteriin 

ja tiedotteiden ja kyselyiden lähettämiseen sekä muihin yhteydenottoihin. Tiedot on saatu 
ilmoittautumislomakkeella rekisteröidyltä henkilöltä ja/ tai hänen huoltajiltaan ja/ tai 
ammattilaisilta. Tiedot on saatu rekisteröityneiltä vapaaehtoisilta ilmoittautumislomakkeella ja/ 
tai haastattelulomakkeella sekä allekirjoitetuilla sopimuslomakkeilla (Sopimus 
Isosisarustoiminnasta, Toimintatavat ja säännöt). 
 

2. Tietolähteenä on Isosisaruksena toimivien vapaaehtoisten esittämä voimassa oleva 
rikosrekisteriote, jonka he esittävät ennen kuin he aloittavat toimintansa henkilökohtaisena 
aikuiskaverina. Isosisarustoiminta tilaa Oikeusrekisterikeskukselta Rikosrekisteriotteen 
Isosisaruksen allekirjoittamalla valtakirjalla tai Isosisarus esittää itse hankkimansa 
rikosrekisteriotteen. 

  
3. Tietolähteenä ovat asiakkaiden ilmoittautumistiedot tapahtumiin ja koulutuksiin. Tapahtumien 

ja vapaaehtoistoiminnan koulutusten ilmoittautumistiedot kerätään kasvokkain ja 
viestintävälineiden avulla. Isosisaruskoulutusten ilmoittautumistiedot kerätään 
ilmoittautumislomakkeella. 

  
8.  Tiedon säilytysaika 
 

1. Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään, kunnes asiakas ilmoittaa lopettaneensa 
toiminnassa, jolloin tiedot poistetaan rekisteristä. Muussa tapauksessa tietoja säilytetään 
10 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan rekisteristä. Asiakkaan tietoja ei poisteta rekisteristä 
10 vuoden jälkeen, jos asiakas on edelleen mukana toiminnassa. 
 

2. Rekisteriä rikosrekisteriotteen esittäneistä vapaaehtoisista säilytetään 10 vuotta, jonka 
jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä. 

 
3. Tapahtumien ja koulutusten ilmoittautumistietoja säilytetään 2 vuotta tilastointia varten, 

jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä. 
 

 
9.  Tietojen säännönmukainen luovutus ja siirto 
 
 

1. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä 
tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta. Tietoja 
voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaisille seuraavien lakien määrittelemissä puitteissa: 
Lastensuojelulaki (417/2007), Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), 
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000). 



 
2. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Rikosrekisteriotteen esittäneistä ulkopuolisille tai käytä 

tietoja muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta henkilön toimiessa 
vapaaehtoisena eikä sen jälkeen. Tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille lain vaatimalla 
tavalla (poliisi). 

 
3. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä 

tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta. Tietoja 
voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaisille seuraavien lakien määrittelemissä puitteissa: 
Lastensuojelulaki (417/2007), Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), 
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000). 

  
 Isosisarustoiminnan, Tyttöjen Tuvan ja Poikatyön rekistereiden (1. – 3.) tietoja ei luovuteta 

EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

10.  Rekisterin suojaus 
 

 1. Isosisarustoiminnan, Tyttöjen Tuvan ja Poikatyön asiakasrekisteri 
 

a) Manuaalinen aineisto 
 

- Ilmoittautumislomakkeet, asiakasrekisterin varmuuskopio ja vapaaehtoisten 
haastattelulomakkeet säilytetään käsittelijän työhuoneessa lukitussa kaapissa. 
(arkaluontoinen tieto) 
 
 

b) Tietotekniikan avulla käsiteltävä tieto 
- Asiakasrekisteri säilytetään Tampereen Puhelin Oyj:n ylläpitämällä palvelimella, joka 
on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä TPO:n 
tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Tietojen käsittely on suojattu henkilökohtaisella 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä asiakastietojärjestelmän käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla. (arkaluontoinen tieto) 
- Asiakkaiden Internet-ilmoittautumislomakkeet säilytetään Googlen Drive-
pilvipalvelimella, joka on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä 
toimenpiteillä Googlen tietosuojakäytänteiden mukaisesti. 

 
2. Rekisteri rikosrekisteriotteen esittäneistä vapaaehtoisista 
 

a) Manuaalinen aineisto 
    - Aineisto säilytetään käsittelijän työhuoneessa lukitussa kaapissa/ tilassa. 

 
b) Tietotekniikan avulla käsiteltävä tieto 
    - Rekisteristä ei synny tietoteknistä aineistoa 

 
3. Tapahtumien ja koulutusten ilmoittautumistiedot 

 
a) Manuaalinen aineisto 

 

- Ilmoittautumislistat säilytetään käsittelijän työhuoneessa lukitussa kaapissa/ tilassa. 
(arkaluontoinen tieto) 
 

a) Tietotekniikan avulla käsiteltävä tieto 
- Ilmoittautumislistat (leiri-ilmoittautumiset) säilytetään Tampereen Puhelin Oyj:n 
ylläpitämällä palvelimella, joka on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä 
toimenpiteillä TPO:n tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Tietojen käsittely on suojattu 
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. (arkaluontoinen tieto) 

  



11.  Tietoja käsittelevät tahot 
 

 

1. Asiakasrekisterin käsittelijöitä ovat Isosisarustoiminnan, Tyttöjen Tuvan ja Poikatyön 
työntekijät. Harjoittelijat käsittelevät tietoja vain valvotusti. 
 

2. Rikosrekisteriotteen esittäneistä vapaaehtoisista ylläpidetyn rekisterin käsittelijöitä ovat 
Isosisarustoiminnan, Tyttöjen Tuvan ja Poikatyön työntekijät. 

 
3. Tapahtumien ja koulutusten ilmoittautumistietojen käsittelijöitä ovat Isosisarustoiminnan, 

Tyttöjen Tuvan ja Poikatyön työntekijät. Harjoittelijat käsittelevät tietoja vain valvotusti. 
 

 
12.  Rekisteröidyn oikeudet 

 

a) Rekisteröidyllä on oikeus (EU 2016/679 artikla 15) saada pääsy häntä koskeviin 
henkilötietoihin ja tarkastaa ne.  
 

b) Rekisteröidyllä on oikeus (EU 2016/679 artikla 77) tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
asetusta. 

 

c) Rekisteröidyllä on oikeus (EU 2016/679 artikla 16) vaatia rekisterissä olevan itseään 
koskevan virheellisen tiedon korjausta.  

 

d) Rekisteröidyllä on oikeus (EU 2016/679 artikla 17) saada rekisterinpitäjä poistamaan 
rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä 
rekistereissä.  

 

e) Rekisteröidyllä on oikeus (EU 2016/679 artikla 20) siirtää henkilötietonsa järjestelmästä 
toiseen, edellyttäen, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja että se 
tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan 
rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Oikeutta siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä. 

 

Tarkastus-, korjaus-, poisto- sekä siirtopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna 
kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. 
 


