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Rekisteriseloste ja  asiakkaan informointi  
 

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§ 

Laatimispäivä 01.06.2017 

 

1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä 

 Nimi: Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

 Katuosoite: Raatihuoneenkatu 9, 4. krs 

 Postitoimipaikka: 13100 Hämeenlinna 

 Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko 

  paivi.raukko@hameenlinna.fi 

  p. 03- 621 4661 

   

2. Yhteyshenkilö/henkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

 Tehtävä/nimi: Nuoriso- ja lastenkulttuuripäällikkö Noora Herranen 

 Puhelinnumero: 03-621 4592 

 Sähköpostiosoite: noora.herranen@hameenlinna.fi 

   

 Tehtävä/nimi: Etsivän nuorisotyön koordinaattori Ira Selkälä 

 Puhelinnumero: 03-621 3076 

 Sähköpostiosoite: ira.selkala@hameenlinna.fi 

   

3. Rekisterin nimi 

 Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri 

   

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus 

 Etsivän nuorisotyön asiakassuhteiden hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu nuorisolakiin 
(20.12.2016/1285). 

   

5. Rekisterin tietosisältö 

 Rekisteriin kirjataan henkilön nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Nuorisolain (20.12.2016/1285) 
mukaisesti rekisteriin kirjataan myös henkilön yksilöinti-ja yhteystietojen ilmoittaja, päätetyt 
jatkotoimenpiteet sekä mitä tietoja ja kenelle henkilöstä on annettu. Kaikki rekisterin tiedot ovat 
salassa pidettäviä. 

   

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 Nuorisolain (20.12.2016/1285) pykälän 11 § mukaisesti: 
Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on nuoren suostumus, jollei 
tässä laissa tai muualla toisin säädetä. Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten 
seuraavasti: 

1. opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka 
ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin; 

2. koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot 
ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa; 
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3. puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka 
vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia 
tai joka keskeyttää palveluksen. 

 

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat ja siviilipalveluskeskus voivat jättää 
tiedot 2 momentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos ne arvioivat käytettävissään 
olevien tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon 
otettuna, ettei nuori ole 10 §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa. 
Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen ja Kansaneläkelaitos voivat 
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten 
nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi tehtävässään 
saamiensa tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon 
otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin. 

   

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 Nuorisolain (20.12.2016/1285) mukaisesti nuorta koskevia tietoja voidaan luovuttaa edelleen 
toiselle viranomaiselle vain nuoren, ja jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa 
suostumuksella. Lain § 12 todetaan seuraavasti: 
 

Etsivää nuorisotyötä varten luovutettavat yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan toimittaa 
sähköisesti. Etsivässä nuorisotyössä voidaan yhdistää tehtävässä saadut tiedot tai muutoin 
käsitellä niitä tuen tarpeessa olevien nuorten yksilöimiseksi ja etsivän nuorisotyön tehtävien 
hoitamiseksi. Käsiteltäessä yksittäistä nuorta koskevaa asiaa etsivässä nuorisotyössä kirjataan 
nuoren yhteys- ja yksilöintitietojen ilmoittaja, päätetyt jatkotoimenpiteet sekä, mitä tietoja 
nuoresta on annettu ja kenelle niitä on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa 
rekisterinpitäjänä kunta. 
 

Etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamisessa saatuja nuorta koskevia tietoja saadaan luovuttaa 
edelleen toiselle viranomaiselle vain nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa 
suostumuksella. Alaikäinen nuori voi kuitenkin kehitystään vastaavasti päättää itseään 
koskevien tietojen luovuttamisesta. Tiedot on hävitettävä heti, kun ne eivät ole välttämättömiä 
tehtävän hoitamiseksi. 
 

Etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitava ei saa ilman nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen 
huoltajansa suostumusta ilmaista sivullisille, mitä hän tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan 
saa tietää nuoren henkilökohtaisista oloista, terveydentilasta, nuoren saamista etuuksista, 
tukitoimista tai taloudellisesta asemasta. 

   

8. Tietojen siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 

 Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

   

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 Manuaalinen aineisto säilytetään etsivän nuorisotyön työparin työpisteellä lukitussa tilassa. 
Sähköinen aineisto säilytetään etsivän nuorisotyön työparin henkilökohtaisilla työtietokoneilla 
salasanoin suojatussa tiedostossa. Nuorisolain (20.12.2016/1285) mukaisesti rekisterin tiedot on 
hävitettävä heti, kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi. Hävittäminen tapahtuu 
silppuamalla. 
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10. Tarkastusoikeus  

 Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat asiakasrekisteritiedot siten kuin 

Henkilötietolaissa on säädetty.  

Tarkastusta koskeva pyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti ja tarvittaessa todistettava 

henkilöllisyytensä. 

Tarkastuksen kohteena olevat tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. 

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. 

Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. 

Kieltäytymistodistuksen saatuaan, tai jos rekisteröity ei saa kolmen kuukauden kuluessa 

pyynnön esittämisestä kirjallista vastausta rekisterinpitäjältä, hän voi saattaa asian kirjallisesti 

tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on, PL 800, 00521 

Helsinki. 

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa. 

 

Henkilötietolaki § 26-28. 

   

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedoissa esiintyvän virheen korjaamista. 

Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan tarvittaessa. 

Virheellinen tieto on yksilöitävä tarkasti, mitä vaaditaan korjattavaksi ja mikä on asiakkaan 

mielestä oikea tieto. 

Mahdollisten virheiden korjaamisesta vastaa ensisijaisesti rekisteriasioista vastaava tai 

rekisterin pitäjä. 

Tieto korjataan ilman viivytystä. 

Mahdollisesta tietojen korjaamisesta kieltäytymisestä annetaan kirjallinen todistus. Asiakkaalla 

on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.  

Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on, PL 800, 00521 Helsinki. 

 

Henkilötietolaki 29§ 

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei 
tietoa pyytävällä taholla ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. Näin ollen 
rekisteröidyn ei tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa. 

   

 


