
 

www.hämeenlinna.fi 

28.5.2020 

Tietosuojaseloste 
Rekisterinpitäjän informointi  
rekisteröidylle 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(679/2016), artikla 13 

 
 
Henkilörekisterin tiedot 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Hämeenlinnan kaupunki / Nuorisopalvelut 
 

2. Rekisteristä vastaava viranhaltija ja yhteystiedot 
Mika Mäkelä, opetustoimenjohtaja 
mika.makela@hameenlinna.fi 
03 621 2741 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
Mervi Hiltunen, nuorisotyön päällikkö 
mervi.hiltunen@hameenlinna.fi  
03 621 3974 
 
tietosuojavastaava@hameenlinna.fi  
 

4. Rekisterin nimi  
Etsivä nuorisotyön asiakasrekisteri 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
Etsivän nuorisotyön asiakassuhteiden hoitaminen.  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. 
 
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) yhdessä  
tietosuojalain (1050/2018) kanssa. Henkilötietojen käsittelyn edellytys on asiakassuhde. Palvelun 
järjestämisestä säädetään Nuorisolaissa (1285/2016). 

 
6. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kirjataan seuraavat tiedot: 

 henkilön nimi 

 syntymäaika 

 yhteystiedot 

 yksilöinti-ja yhteystietojen ilmoittaja 

 päätetyt jatkotoimenpiteet 

 mitä tietoja ja kenelle rekisteröidystä on annettu 
 
Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisteri sisältää manuaalista aineistoa. 
 
 

7. Henkilötietojen tietolähteet 



Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on nuoren suostumus, jollei 
Nuorisolaissa (1285/2016) 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;  
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 
Nuorisolain 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 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. 
 

8. Henkilötietojen vastaanottajat 
Etsivän nuorisotyön työntekijät. 
 
Nuorisolain (1285/2016) mukaisesti nuorta koskevia tietoja voidaan luovuttaa edelleen toiselle 
viranomaiselle vain nuoren, ja jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa suostumuksella.  

 
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.  
 
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. 
 
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. 
 

9. Rekisterissä olevien tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Ei luovuteta. 
 

10. Rekisterin suojaukset periaatteet ja ylläpitojärjestelmä 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
tiedonohjaussuunnitelmalla sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti 
tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. 
Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan 



sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin 
pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
 
Manuaalinen aineisto säilytetään etsivän nuorisotyön työparin työpisteellä lukitussa tilassa. 
Sähköinen aineisto säilytetään etsivän nuorisotyön työparin henkilökohtaisilla työtietokoneilla 
salasanoin suojatussa tiedostossa.  

 
Rekisterin ylläpitojärjestelmä on PAR-järjestelmä, joka on työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön 
räätälöity Excel-pohjainen asiakas- ja tilastointijärjestelmä. 

 
11. Henkilötietojen säilytysaika 

Nuorisolain (1285/2016) mukaisesti rekisterin tiedot on hävitettävä heti, kun ne eivät ole 
välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi. Hävittäminen tapahtuu manuaalisen aineiston osalta 
silppuamalla. Sähköinen aineisto hävitetään poistamalla asiakastiedot PAR-järjestelemästä. 
 

12. Rekisteröidyn yleiset oikeudet 
Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, ja mitä tietoja sinusta on tallennettu 
rekistereihin. Jos tiedoissasi on virheitä, sinulla on oikeus vaatia niiden oikaisemista tai 
täydentämistä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia tarpeettomien henkilötietojesi poistamista. 
 
Rekisteröidyn oikeudet ja niihin liittyvät lisätiedot 
 

13. Muut mahdolliset rekisteröidyn oikeudet 

 Oikeus tietojen poistamiseen rekisteristä 

 Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista  

 Vastustamisoikeus  

 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  
 
Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä, voit saattaa asian  
valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. 

https://www.hameenlinna.fi/hallinto-ja-talous/tietoa-hameenlinnasta/tietosuoja-ja-oikeudet/tietopyynto-ja-oikaisuvaatimus/

