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1. Rekisterinpitäjä Turun ensi- ja turvakoti ry 
Luolavuorentie 7b 
20810 Turku 
www.tuentu.fi 
Y-tunnus 0204808-3
puh. 02 513 4100

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö

Pilvi Rantanen, kehittämispäällikkö, tietosuojavastaava 
Luolavuorentie 7 b 
20810 Turku 
puh. 050 466 5575 
tietosuojavastaava@tuentu.fi 

3. Rekisterin nimi Turun ensi- ja turvakoti ry:n henkilötietojen käsittelyn rekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Turun ensi- ja turvakoti ry käsittelee asiakkaiden, henkilöstön, 
luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistoimijoiden henkilötietoja 
yhdistyksen perustehtävän suorittamiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on lakisääteinen velvoite. 

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa mm. EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(GDPR). 

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkailta, työntekijöiltä, 
työnhakijoilta, luottamushenkilöiltä ja vapaaehtoisilta itseltään.  

5. Rekisterin tietosisältö Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia asiakkaiden henkilötietoja: 
- Nimi, syntymäaika, kotikunta, osoite, osoitteen turvakielto ja

puhelinnumero, perhesuhteet, äidinkieli ja asiointikieli,
kansalaisuus

- Lasten osalta huoltajatiedot
- Muut tiedot, jotka asiakas on toimittanut ja joiden

käsittelyyn hän on antanut suostumuksensa.

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilöstön henkilötietoja: 
- Henkilön yksilöintitiedot (henkilön nimi (kutsumanimi +

virallinen nimi + entinen nimi)), henkilönumero,
henkilötunnus, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumerot,
työsuhteen alkupäivämäärä.

- Koulutustiedot ja tutkintotodistukset
- Työtodistukset aikaisemmista työsuhteista kokemuslisä- 

laskentaa varten
- Työsuhdetiedot muutoksineen
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- Kustannuspaikkatiedot 
- Palkkatiedot 
- Eläketiedot 
- Ay-tiedot, jos ilmoitettu 
- Vero- ja pankkitiedot 
- Poissaolotiedot 
- Palkkatapahtumatiedot 
- Työmatkatiedot (matkakulut, matkan tarkoitus yms.) 
- Ateriavähennystiedot 
- Työnhakijoiden haun aikana itse toimittamat henkilötiedot 

 
Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia luottamushenkilöiden 
henkilötietoja: 

- Henkilön nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, sähköposti ja 
puhelinnumero 

- Vero- ja pankkitiedot 
- Palkkiotapahtumatiedot 

 
Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia vapaaehtoisen henkilötietoja: 

- Henkilön nimi, kotipaikka, sukupuoli, syntymäaika, kielitaito 

- Henkilötunnus rikosrekisteriotteen hakemista varten 

- Yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

- Pankkitilinumero 

- Vapaaehtoisuuden alkaminen ja päättyminen 

- Vapaaehtoisen erityisosaaminen ja kiinnostuksen kohteet 

- Kokemus vapaaehtoisena toimimisesta 

- Osallistuminen toimintaan ja koulutuksiin  

- Merkintä rikosrekisterin tarkastuksesta lasten ja nuorten 

kanssa toimivilla 

- Vapaaehtoisilta kerättävä palaute 

- Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella 

kerätyt tiedot  

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin talletettavat tiedot kertyvät rekisterinpitäjän omassa 
toiminnassa. Asiakkaan tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai 
kunnan sosiaalityöntekijältä. Työntekijöiden, luottamushenkilöiden 
ja vapaaehtoisten tiedot saadaan heiltä itseltään. Työnhakijan tiedot 
häneltä itseltään. 
  

7. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto EU:n 

Käsittelemme tietoja itse ja palkanlaskennan osalta hyödynnämme 
ulkoista palveluntarjoajaa, joka saa käyttöönsä palkan- ja palkkion 
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tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

maksamiseen tarvittavat tiedot. Emme luovuta rekisterin tietoja 
muille ulkopuolisille tahoille. 

Asiakastiedot luovutetaan asiakkuuden päättyessä asiakkaan 
kotikuntaan, jos kunta on rekisterinpitäjänä. Tiedot lähetetään 
kolmen kuukauden kuluessa asiakkuuden päättymisestä. 

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, 
esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmä ja
suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja 
vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja 
salasana järjestelmään. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien 
perusteella ja käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä 
tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty. Tiedot kerätään 
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä 
keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat 
lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta 
nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 
Käsittelijöitä, kuten kaikkia työntekijöitä, sitoo allekirjoitettu 
vaitiolo- ja tietosuojasitoumus. 

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti 
sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi 
rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, 
joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä 
käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita 
tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää 
tällaiset tiedot viipymättä. 

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tallennetut 
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli 
sille on lailliset perusteet. Muutokset tehdään lähtökohtaisesti siten, 
että rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, tekijästä ja 
korjauspäivämäärästä ja alkuperäinen merkintä on jälkikäteen 
mahdollista tarvittaessa nähdä. 

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön 
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle.  
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Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan asiasta kirjallinen 
kieltäytymistodistus, josta ilmenee syyt tarkastusoikeuden 
epäämiseen sekä valitusoikeus.  

10. Muut rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus ilmaisemalla se 
yhteyshenkilölle. 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn 
rajoittamista. Pyyntö tietojen käsittelyn rajoittamisesta tai 
vastustamisesta ilmaistaan yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi 
kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin 
perustein. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos 
katsoo henkilötietojaan käsitellyn tietosuojalainsäädännön 
vastaisesti. 

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon
korjaamisen toteuttaminen

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen 
tai vanhentunut tieto, oikaisee yhteyshenkilö sen ilman aiheetonta 
viivytystä ja omasta aloitteestaan. 

12. Tietosisällön säilytysajat Tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. 
Tietoja säilytetään lainsäädännössä määritellyn säilytysaikojen 
perusteella.  

13. Rekisteröidyn informointi Tietosuojaseloste on nähtävillä Turun ensi- ja turvakoti ry:n 

verkkosivuilla. 


