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1. Rekisterin nimi 

Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri – Par-ohjelma 

2. Rekisterinpitäjä 

Rauman kaupunki / Sivistysvaliokunta 

PL 113, 26101 RAUMA 

3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

Nuorisopäällikkö Rea Poikonen 

rea.poikonen@rauma.fi 

puh. 044 430 9251 

Rauman kaupungin sivistystoimiala / nuorisopalvelut 

Kanalinranta 3, 26100 Rauma 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteriin liittyvä järjestelmä: PAR 

Toimittaja: Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto 

Kuvaus: PAR-järjestelmä on työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön räätälöity Excel-pohjainen 

asiakas- ja tilastointijärjestelmä. Järjestelmään on mahdollista kirjata asiakkuuksiin liittyviä tietoja, 

suunnitella ja tarkastella asiakkuuden toteutumista ja hallita asiakastyöhön liittyviä asiakirjoja. 

Järjestelmään voidaan kirjata myös sosiaalihuoltolain mukaisissa toimenpiteissä olevien 

asiakkaiden tietoja. PAR-järjestelmät on rakennettu valtionavun seurantaa helpottavaksi 

järjestelmäksi, josta raportoidaan kolmesti vuodessa organisaatiotiedot sekä tilastolliset 

asiakastiedot valtakunnalliseen PARkki-tietokantaan. 

Tietoja kerätään etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen asiakkuuden aikana. Henkilötietoja 

käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. 

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän, hallinnoivien tahojen ja 

yhteistyökumppanien tilastotietojen keräämisessä. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään vähimmillään tummennetut tiedot. Rekisteriin voidaan kerätä asiakassuhteen 

hoitamisen kannalta tarpeelliset muut tiedot: 

Perustiedot: Etunimi, Sukunimi, Syntymäaika, Henkilötunnus (vain työpajoilla), 

Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka 
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Taustatiedot: Koulutus, Työkokemus, Erityisosaaminen, Vahvuudet, Tavoite, Terveys, Perhe ja 

Muut taustatiedot 

Tilannetiedot: Koulutus, pääasiallinen toiminta, toimeentulo ja asumismuoto 

Asiakkuustiedot: Mitä kautta saapunut, Aloituspäivä, Asiakkuuden päättymispäivä, 

Toimenpiteet asiakkuuden aikana, Sijoittuminen jakson aikana ja sen jälkeen (vain pajoilla) 

Toimenpiteet (etsivät) / Toimintamenetelmät ja palvelut (pajat): Aloituspäivä, status, 

päättymispäivä 

Työaika: Työaikasuunnitelma (vain pajoilla) 

Muistiotietoja: Asiakkaan hyväksymät muut asiakkuuteen vaikuttavat asiat. 

Liitteet: Asiakkuuteen liittyvät dokumentit  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja kerätään henkilöltä itseltään, alaikäisen huoltajalta tai mm lähettävän tahon tiedoista sekä 

palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjänä nuorisopalvelut voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan 

lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön 

tehtävien hoitamisessa saatuja nuorta koskevia tietoja saadaan luovuttaa edelleen toiselle 

viranomaiselle vain nuoren luvalla. Jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa suos-

tumuksella. Alaikäinen nuori voi kuitenkin kehitystään vastaavasti päättää itseään koskevien 

tietojen luovuttamisesta. Nuorten työpajalla nuori täyttää jakson alkaessa ”lupa henkilökohtaisten 

tietojen käsittelyyn”- lomakkeen. 

Kerättävä anonyymi tilastollinen materiaali toimitetaan valtakunnalliseen tietopankkiin toiminnan 

rahoittajan seurantaa, visualisointia, ja hallinnollisen päätöksenteon tueksi ja median käyttöön. 

Koska aineisto on anonyymiä puhdasta tilastollista materiaalia eikä sisällä asiakkaiden 

tunnistetietoja, se voidaan toimittaa sähköpostin liitetiedostona.  

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain hyväksytyn luvan perusteella tutkimuskäyttöön. 

Lupahakemukset käsittelee Opetus- ja Kulttuuriministeriö. 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

8. Rekisterin ylläpito- järjestelmät ja suojauksen periaatteet 

Rekisteri sijaitsee palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojatulla Rauman kaupungin 

verkkoasemalla. 

Par-asiakastietojärjestelmä itsessään on suojattu salasanoin, käyttäjätunnuksilla ja tietokannan 

sensitiiviset tiedot on salattu. 

Tietojen käyttöoikeus on vain nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön henkilökunnalla, jotka 

tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset tehtäväkohtaiset 

käyttäjätunnukset, jotka määräytyvät käyttäjän oikeuksien mukaan. 
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Manuaalista aineistoa (paperiasiakirjat) pyritään välttämään. Asiakkuuteen liittyvät asiakirjat 

säilytetään samoin palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojatulla verkkoasemalla. 

Jos manuaalista aineistoa tarvitaan, säilytetään se lukituissa tiloissa ja sen käyttöä valvotaan. 

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja jos se toiminnan kannalta (uusiutuva asiakkuus, 

seuranta) on välttämätöntä, enintään neljä (4) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja 

käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös 

käsiteltävistä henkilötiedoista. 

Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin 

kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Rekisterinpitäjä perii tietojen antamisesta 

korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin 

tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. 

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on 

ilmoitettava rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta saattaa asia 

tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  

Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdan 3 rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 16 artikla: 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä 

rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on 

oikeus saada täydennetyiksi, muun muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa 

puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava 

asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei 

ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Korjaamispyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdan 3 rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77 artikla: 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä 

koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

 


