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1. Rekisterin nimi Pornaisten nuorten työpajatoiminnan asiakasrekisteri  

2. Rekisterinpitäjä Pornaisten kunta, sivistyslautakunta 
Kirkkotie 176, PL 21 
07170 Pornainen 
019-5294 500, kunta(at)pornainen.fi 

3. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö (rekisterinpitäjän 
edustaja) 

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

4. Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö 

Työpajaohjaaja Simo Tynkkynen 
Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
puh. 0401745019 
etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

5. Tietosuojavastaava Informaatikko Mari Högman 
Kirkkotie 176, PL 21 
07170 Pornainen 
p. 040 1745005 
etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

6. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käytetään: 

-PARty  Nuorisopalvelujen alla olevan työpajatoiminnan 
asiakasrekisteri 
-asiakastyöhön 
-tilastointiin 

7. Rekisterin tietosisältö 
(kuvaus rekisteröityjen 
ryhmistä ja 
henkilötietoryhmistä) 

-rekisteröidyn perustiedot: nimi, sukupuoli, syntymäaika, 
äidinkieli, koulutustausta  
-asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja 
sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakassuhteen 
aloitus- ja lopetustiedot.  
 
Käsiteltäessä yksittäistä nuorta koskevaa asiaa nuorten 
työpajatoiminnassa kirjataan henkilörekisteriin nuorisolain 13 
§:ssä tarkoitettu nuorta koskeva sopimus, nuoren 
valmennussuunnitelma, valmennuksen seurannasta saatavat 
tiedot ja niihin liittyvät jatkotoimenpiteet ja se, mitä tietoja 
nuoresta on annettu ja kenelle niitä on annettu. Rekisteriin 
kirjataan myös, ketkä vastaavat nuoren valmennuksesta. 

Nuoresta kerätään tietoja hänen valmennuksensa 
suunnittelemiseksi, hänen valmiuksiensa ja taitojensa 
kehittymisen osoittamiseksi ja hänen saamansa valmennuksen 
tulosten ja nuoren muun palvelutarpeen osoittamiseksi. 
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Tiedot ovat salassa pidettäviä. 

8. Tietojen säilytysajat Rekisterin salassa pidettävät tiedot sekä säilytysajat, arkistointi 
ja hävittäminen on määritelty Pornaisten kunnan 
arkistonmuodostussuunnitelmassa. 

9. Säännönmukaiset 
tietolähteet ja tietojen 
luovutukset 

Säännönmukaiset tietolähteet: 
Nuorten työpajatoiminnan asiakkaiden henkilötiedot saadaan 
heidän itse kertomina tai mm. nuoren työpajalle ohjanneelta 
viranomaiselta tai julkista tehtävää hoitavalta sekä palveluihin 
rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä 
ilmenevistä tiedoista. 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset: 
Tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen huoltajansa 
suostumuksella.  
Nuorten työpajatoiminnan tehtävien hoitamisessa saatuja 
nuorta koskevia tietoja saadaan luovuttaa edelleen toiselle 
viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle vain nuoren ja, jos 
nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa suostumuksella. 
Alaikäinen nuori voi kuitenkin kehitystään vastaavasti päättää 
itseään koskevien tietojen luovuttamisesta. Nuorisolaki 
1285/2016 
 
Rekisterinpitäjänä nuorisopalvelut voi luovuttaa rekisterissä 
olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa 
ja velvoittavissa rajoissa.  
 

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

10. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 

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. 
 

A. Sähköinen aineisto 
Rekisterin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti 
niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu 
työntekijä käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. 
 
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa 
tiloissa. Asiakastietojärjestelmien tiedostojen käyttöoikeudet 
perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä 
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valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. 
Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- 
ja salassapitosopimuksen. 
 
B. Manuaalinen aineisto  
 
Arkistoissa ja yksiköissä on kulunvalvonta ja ovien lukitus. 
Asiakirjat 
säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa 
 
Tiedot on hävitettävä heti, kun ne eivät ole välttämättömiä 
työpajan tehtävän hoitamiseksi, kuitenkin viimeistään neljän 
vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin. 
 

11. Rekisteröidyn oikeudet 
(artiklat 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 ja 23) 
 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet tarkistaa rekisteriin 
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon 
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, mikäli sille 
on lailliset perusteet. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä 
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö 
tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee 
esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa (4) nimetylle 
rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
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