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Pukkilan Nuorisopalvelut 
 

Käsittelyn tarkoitus: 
 

Nuorisotilan kävijöiden sekä retki-ja leiritoimintaan osallistuvien rekisteröinti tilastointi- ja 

turvallisuus syistä. Rekisteriin kirjataan ainoastaan tarvittavat tiedot, jotta nuoren huoltajaan 
ja/tai nuoreen itseensä saadaan yhteyttä tarvittaessa.  

Retki-ja leiritoiminnassa tarvittaessa olennaisten turvallisuuteen liittyvien terveystietojen 
keräämistä. 

 
Etsivä nuorisotyö: 

Etsivässä nuorisotyössä asiakkaiden yhteys ja yksilöintitietoja kerätään tilastointi ja  

asiakkuuden hoidollisista syistä. Etsivässä työssä olennaisimpia tietoja ovat yhteystiedot,  
taustatiedot opiskelusta ja olennaisimmista taustatekijöistä nuoren palveluohjauksen 

kannalta. 
 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä:  

 
Nuoristotilan kävijät sekä toimintaan osallistuvat ja etsivän työn asiakkaat 15–29 vuotiaat 

pukkilalaiset nuoret. 
 

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai  

luovutetaan: 
 

Etsivässä nuorisotyössä nuoren tietoja voidaan nuoren suostumuksella siirtää toisen kunnan  
etsivän nuorisotyön tietoon tai palveluverkostolle. 

 
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. 

 

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat: 
 

Nuorisotilan keräämät tiedot poistetaan aina toimintakauden päätteeksi.  
Etsivän nuorisotyön keräämät tiedot poistetaan viimeistään kun nuori täyttää 29 vuotta tai  

asiakkuuden päättyessä. Jos nuori lopettaa yhteydenpidon katsotaan asiakkuus päättyneeksi  

2 kuukauden päästä viimeistä yhteydenotosta. Tiedot poistetaan myös nuoren pyynnöstä. 
 

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista: 
 

Tiedot säilytetään manuaalisesti lukitussa kaapissa. Sähköiset tiedot säilytetään salasanalla  
suojatussa verkkokansiossa. Vain asianosaisilla on pääsy rekisterinsisältöön. 
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Käsittely peruste:  
 

Nuorisotyössä tietoja kerätään suostumukseen perustuen. Suostumus annetaan  

toimintakausittain.  
 

Etsivässä nuorisotyössä noudatetaan nuorisolain § 7c-d 
 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihinsa: 

 
Rekisteröity saa nähdä omat tietonsa. 

 
Rekisteröidyn oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn  

rajoittamiseen: 
 

Rekisteröidyllä on oikeus omien tietojen oikaisuun sekä poistamiseen. Lakisääteisen käsittelyn  

osalta rekisteröidyllä ei ole rajaus mahdollisuutta. 
 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyn oikeuttava suostumus. 
 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
 

Iiro Soikkeli 
Onnintie 3 

07560 Pukkila 
 

iiro.soikkeli@pukkila.fi  

040 668 3095 
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