
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Huittisten kaupunki 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut / Nuorten työpaja 
Osoite 

Selvinkatu 4 E 
32700 Huittinen 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

nuortentyopaja@huittinen.fi 
044 560 4445 / 044 560 4335  

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja  
Osoite 

Risto Rytin katu 59 
32700 Huittinen 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

044 560 4331  

3 
Rekisterin 
nimi 

 
Nuorten työpajatoiminnan tilastointijärjestelmä Party 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Nuorten työpajan palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen sekä rekisterinpitäjän toimialaan kuuluva 
tilastointi. Rekisteri toimii asiakkaiden henkilötietojen ja heidän asioiden dokumentoinnin välineenä 
sekä rekisteri luokittelee valmennusasiakkuudet. Rekisteriä käytetään vuosittaisen työpajatoiminnan 
tilastoinnin välineenä, tilastoinnissa ei käytetä asiakkaiden henkilötietoja. 
Huittisten kaupunki toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä näissä palveluissa syntyvien 
henkilötietojen osalta ja vastaa niiden käsittelyn lainmukaisuudesta. 
- Nuorisolaki (1285/2016) 
- Henkilötietolaki (22.4.1999/523) 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Nuorten työpajatoiminnan suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa varten tarpeelliset tiedot. 
Rekisteriin syötetyistä tiedoista pystyy seuraamaan asiakkaan polkua palvelussa. 
Rekisteri sisältää mm. seuraavat tiedot: 
- Asiakkaan perustiedot (nimi, osoite  henkilötunnus) 
- Asiakkaan yksilöinti- ja taustatiedot (ammatti yms.) 
- Asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta 
- Asiakkaan valmennusjaksot (ajanjaksot ja sopimusmuodot) 
- Asiakkaan lähettäjätaho ja jatko-ohjautuminen 
- Asiakkaan jatkoseuranta 2 vuotta 
 
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999) 
- Henkilötietolaki 11 § (523/1999)  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 - asiakas itse 
- alaikäisen osalta huoltajat 
- asiakkaan suostumuksella muut sosiaalihuollon rekisterinpitäjät 
 
- nuorisolain 14 §    
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

 
Party - tilastointijärjestelmän tietoja saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu vastata 
tietosuojan toteutumisesta.  
 
Tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella.  
Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen 
luovuttamiseen.   

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

 
Ei luovuteta. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 
Paperiasiakirjojen tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella.  
 
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.   

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 
Rekisterin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen 
oikeutettu työntekijä.  
 
Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §: 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat 
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä 
tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
 
Jos tarkastusoikeus evätään, siitä annetaan asiakkaalle kirjallinen todistus. Todistuksessa mainitaan 
ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi. 
 
Tarkastuspyyntöä varten on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä sekä Huittisten 
kaupungin Internet-sivuilta www.huittinen.fi/asiointi ja lomakkeet. 
 
Tarkastuspyyntö osoitetaan: 
Huittisten kaupunki, Hallintopalvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 
 
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen 
kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. 
 
Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan Huittisten kaupunginhallituksen 
päätökseen. 



11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
 
Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan 
asiakkaalle todistus, josta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi 
saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 
 
Tiedon korjaamispyyntöä varten on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä sekä 
Huittisten kaupungin Internet-sivuilta www.huittinen.fi/asiointi ja lomakkeet. 
 
Tiedon korjaamispyyntö osoitetaan: 
Huittisten kaupunki, Hallintopalvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 


