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 Henkilörekisterin tiedot 
 
 

1. Rekisterin nimi 
Nuorten työpajatoiminnassa olevien henkilörekisteri 

 
2. Rekisterin pitäjä 

Ruoveden kunta, y-tunnus 0152842-1 
 

3. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 
Sirkku Mäkelä, työllisyydenhoidon esimies 
Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi 
sirkku.makela(ät)ruovesi.fi, p. 044 7871 304 
 

4. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt (tehtävänimike ja yhteystiedot) 
Petri Luuppala, työpajaohjaaja 
Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi 
petri.luuppala(ät)ruovesi.fi, p. 044 7871 339 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus 
Työpajatoiminnan palveluiden toteuttaminen ja seuranta. Henkilötietoja tal-
lennetaan ja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen liittyen. Tietojen kä-
sittelyn avulla asiakasta tuetaan pääsemään sellaisten palvelujen ja muun 
tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä 
pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille (henkilötietolaki 523/1999 8 §, nuo-
risolaki 1285/2016 10 §). Tietoja käytetään toiminnan analysointiin ja tilas-
tointiin.  
Käytössä PAR-järjestelmä. PAR-järjestelmästä valtakunnalliseen tilastoin-
tiin siirtyvät tiedot ovat luonteeltaan anonyymeja. 

   
6. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Nimi, yhteystiedot, taustatiedot 
Pajatoiminnan toteutusta ja seurantaa koskevat tiedot 

 

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
Te-hallinto ja asiakas. 

 

8. Onko rekisterissä manuaalista (paperi) aineistoa 
 
( ) Ei 
(x) Kyllä 
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9. Tietojen suojaamisen periaatteet 

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja/tai kaapeissa. Tietotekniset 
laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojärjestel-
mien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoi-
keuksiin ja niiden käyttöä valvotaan.  
 

10. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 
 
Tietoja luovutetaan vain, jos rekisterinpitäjällä on siihen velvollisuus lain, 
viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn takia.  

 
 

11. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopi-
mukselle 
 
(x) Ei 
( ) Kyllä 

 
  Lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: 
 
 

12. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle jär-
jestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 
 
(x) Ei 
( ) Kyllä 

 
Minne? 

 

 

13. Henkilötietojen säilytysajat/säilytysajan määrittämiskriteerit 
Säilytys toteutetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti. 

 
 

14. Rekisteröidyn oikeudet ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet, sekä tieto-
suojavastaavan yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
www.ruovesi.fi/tietosuoja.  
 

  

http://www.ruovesi.fi/tietosuoja

