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REKISTERIN NIMI 
Muuramen kunnan nuorisopalveluiden ryhmätoiminnan osallistujarekisteri 

 

REKISTERINPITÄJÄ 
Muuramen kunta/ Nuorisopalvelut 

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 
Tanja Hanhinen, nuoriso-ohjaaja 

040 506 2876  
etunimi.sukunimi@muurame.fi 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
 

Nuorisopalveluiden perustoimintaan kuuluu avoimen nuorisotilatoiminnan lisäksi erilaisten 
pienryhmien, leirien, retkien ja tapahtumien toteuttaminen. Säännöllisesti vaihtuvien teemojen 
mukaisten pienryhmien lisäksi nuorisotilalla kokoontuu nuorisotilan tilatoimikunta. Pienryhmien 
osallistujat ovat 11-17 –vuotiaita nuoria.  
 
Retkien ja leirien sekä pienryhmien osallistujien tiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä. 
Tämän lisäksi pienryhmissä on käytössä lomake, jonka avulla tiedotetaan osallistumisesta 
pienryhmän toimintaan. Nuorisopalvelut toteuttavat kesän aikana kaksi leiriä. Leirin osallistujat 
ovat 10-17 – vuotiaita nuoria. Tietoja käytetään yhteydenpitoon osallistujien ja heidän huoltajien 
kanssa.  

 
Allergiat/sairauden ja muut huomiot kerätään ohjaajan/ohjaajien tietoon esim. mahd. 
sairaskohtausten varalle ja välipalojen vuoksi. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 

Pienryhmätoiminnan rekisterin tietosisältö: 

•    Osallistujan nimi, puhelinnumero ja allergiat/muut huomiot.  

•    Huoltajan nimi, puhelinnumero 
 
Leiritoiminnan rekisterin tietosisältö: 

• Leiriläisen nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, allergiat/sairaudet ja muut huomiot (esim. 
leiriläisen uimataito) 

• Leiriläisen huoltajan nimi, puhelinnumero ja leirin laskutusosoite  
 

Retkitoiminnan rekisterin tietosisältö: 

• Osallistujan nimi, syntymäaika, puhelinnumero ja mahd. allergiat/muut huomiot.  
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•    Huoltajan nimi, puhelinnumero 
 

TIETOJEN LUOVUTUS 
 

Muuramen kunnan Nuorisopalvelut ei luovuta tietoja eteenpäin. Nuoriso-ohjaajilla on lain 
mukainen velvollisuus tehdä lastensuojelu-ilmoitus. Tarvittaessa tietoja luovutetaan terveys- ja 
muille viranomaisille. Lastensuojeluilmoitus tehdään aina kun nuori jää päihteistä nuorisotilalla 
kiinni. Lastensuojeluilmoituksen teossa tarvittavia tietoja kysytään nuorelta itseltään. Lisäksi 
lastensuojeluilmoitus tehdään aina kun huoli nuoresta herää.  
 
Leiritoiminnassa voidaan osallistujien ruoka-aine allergiat luovuttaa ulkopuolisen tahon käyttöön 
ruoan valmistamista varten.  

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 
 

Tietoja säilytetään toiminnan ajan. Tilatoimikunnan osallistujien nimi ja osallistumistietoja 

säilytetään kolmen vuoden ajan, mahdollisten osallistumistodistusten pyyntöjen vuoksi.  

REKISTERIN SUOJAUS 
 

Osallistuja -rekisteriä käyttävät vain Muuramen kunnan nuorisopalvelun työsuhteessa olevat 
työntekijät. Tiedot kerätään lukitulle tietokoneelle, joka sijaitsee lukitussa toimistossa. Tämän 
lisäksi rekisteriin pääsyyn vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana (salasana vaihtuu säännöllisesti). 
Ainoastaan nuorisopalvelun työntekijöillä on pääsy rekisteriin. Tietokoneet ovat suojattuja 
palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.  
 
Leireissä käytetään erillistä sähköistä ilmoittautumisjärjestelmää (ASIO – ohjelmisto). ASION 
ohjelmistoon ei pääse ilman erillistä käyttäjätunnusta ja pääkäyttäjän asettamaa oikeutta.  
Paperiset osallistujatieto –listat ja tietokannasta tulostettava aineisto säilytetään lainsäädännössä 
edellytetyllä tavalla valvotuissa tiloissa sekä hävitetään turvallisesti.  

 

OMIEN TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS 
 

Rekisteröidyllä tai hänen huoltajallaan on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt 
tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisesti 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen 
antamista. 
 
Yksilöillä on oikeus tulla unohdetuksi. Organisaatiolla voi edelleen olla oikeus käsitellä 

henkilötietoja, mikäli niiden käsittely on välttämätöntä sitä tarkoitusta ajatellen, miksi ne alun perin 

luovutettiin organisaation käyttöön, ja mikäli organisaatiolla on laillinen perusta käsitellä niitä. 

 


