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1. Rekisterin nimi  

 
Etsivä nuorisotyö 
 

2. Rekisterinpitäjä ja 
vastuuhenkilö 

 

Suonenjoen kaupunki / kaupunginhallitus 
PL 13 
77601 Suonenjoki 
 
Hallintojohtaja, Maikki Rouvinen 
Puh. 044 758 1718 
maikki.rouvinen@suonenjoki.fi 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö  
 

Vapaa-ajan ohjaaja, Niina Miilunpohja 
Puh. 040 039 3737                                                      
niina.miilunpohja@suonenjoki.fi 

 
4. Tietosuojavastaava Suonenjoen kaupungin tietosuojavastaava, Hanna Heikkilä 

Puh. 044 758 1452 
hanna.heikkila@suonenjoki.fi 
 

5. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

 

Henkilötietoja käytetään nuorisolain (693/2010) mukaiseen erityisnuorisotyöhön, 
ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen 
tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen 
tarvitsemansa palvelut. 
 
Oikeusperuste: 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 

6. Rekisterin tietosisältö 
 

Rekisteriin kerätään vähimmillään etu- ja sukunimi, syntymäaika ja 
postitoimipaikka. Rekisteriin voidaan kerätä asiakassuhteen hoitamisen kannalta 
myös tarpeelliset muut tiedot.  
 
Perustiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 
lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka 
Taustatiedot: koulutus, työkokemus, tavoite, perhe ja muut taustatiedot 
Tilannetiedot: pääasiallinen toiminta, toimeentulo ja asumismuoto 
Asiakkuustiedot: mitä kautta saapunut, aloituspäivä, asiakkuuden päättymispäivä, 
toimenpiteet asiakkuuden aikana, sijoittuminen toimenpiteisiin 
Muistiotietoja: asiakkaan hyväksymät muut asiakkuuteen vaikuttavat asiat 
 

7. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

Pääosin tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen alkaessa ja 
asiakastapaamisissa ilmenevistä tiedoista.  
 
Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot viranomaisilta 
Nuorisolain (20.12.2016/1285) pykälän 11 § mukaisesti: 
Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on nuoren suos-
tumus, jollei tässä laissa tai muualla toisin säädetä. Nuoren yksilöinti- ja yhteys-
tiedot 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; 
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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 puuttu- 
sen takia tai joka keskeyttää palveluksen. 
 
Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat ja siviilipalveluskeskus voi-
vat 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 tarkoitettu-
jen palvelujen ja muun tuen tarpeessa. 
 
Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen ja Kansaneläkelai-
tos voivat salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää 
nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen tai Kansan-
eläkelaitos arvioi tehtävässään saamiensa tietojenperusteella ja nuoren tilanne ja 
tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä 
tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin. 
 

8. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset ja tietojen 
siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
Rekisterin henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisteristä ei tehdä säännön-
mukaisia henkilötietojen luovutuksia. Rekisterin pitäjä voi luovuttaa rekisterissä 
olevia henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa 
rajoissa. 
Joskus tarpeellisia tietoja voidaan luovuttaa nuoren ja, jos hän on alaikäinen, 
myös hänen huoltajansa nimenomaisella suostumuksella sille palvelujen 
tarjoajalle, jolle nuori ohjataan (Nuorisolaki 7 d § 2 mom.) 
 

9. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 

 

SÄHKÖISET JÄRJESTELMÄT: 
 
- valtakunnallinen etsivän- ja nuortenpajojen tilastointijärjestelmä PAR-ohjelma. 
Ohjelmasta lähetetään tilastointitietoja neljä kertaa vuodessa 
aluehallintovirastoon, tilastokoonneissa ei ole tunnistettavia tietoja. 
- TEAMS ajantasainen asiakaslista etsivä nuorisotyön tiimissä. 
Käyttöoikeustiimiin ainoastaan Suonenjoen etsivillä nuorisotyöntekijöillä. (2hlö) 
 
MANUAALINEN ARKISTO 
-Paperiasiakirjat 
 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
arkistonmuodostussuunnitelmalla ja Suonenjoen kaupungin tietosuoja- ja 
tietoturvaohjeistuksella (KH 4.6.2018 § 121). 
 
Sähköiset tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee käsittelemään 
vain siihen oikeutettu työntekijä siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. 
Järjestelmiin pääsee vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, 
joiden käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten 
käyttöoikeus on myönnetty. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan lokitiedostoin. 
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Manuaalisia asiakirjoja säilytetään työntekijöiden työpisteissä ja lukituissa arkisto-
tiloissa. Aineistoa käsitellään huolellisesti ja säilytysajan jälkeen se hävitetään 
asianmukaisesti. 
Nuorisolain (1285/2016) 12 § mukaan tiedot on etsivässä nuorisotyössä hävitettävä 
heti, kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi. Henkilötietoja säilyte-
tään asiakassuhteen ajan ja jos se toiminnan kannalta (uusiutuva asiakkuus, 
seuranta) on välttämätöntä, enintään neljä (4) vuotta asiakassuhteen päättymisen 
jälkeen. 
 

10. Rekisteröidyn oikeudet 10.1 Tarkastusoikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on kirjattu 
henkilörekisteriin ja onko tietoja käsitelty asianmukaisesti.  
 
Pyyntö tehdään yksilöidysti ”Tarkastuspyyntö” lomakkeella, joka löytyy kaupungin 
www-sivuilta. Rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran 
vuodessa. Tiedot luovutetaan joko kasvotusten tai kirjatulla kirjeellä, jotta 
henkilöllisyys voidaan todeta (henkilöllisyys varmennetaan aina ennen tietojen 
luovutusta). 
 
Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan rekisteröidylle asiasta 
kirjallinen selvitys, josta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 
 
10.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa korjaamista tai 
poistamista, jos tieto on virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta.  
 
Pyyntö tehdään yksilöidysti ”Henkilötietojen korjaamisvaatimus” lomakkeella, joka 
löytyy kaupungin www-sivuilta. Lomake toimitetaan Suonenjoen kaupungin 
kirjaamoon omakätisellä allekirjoituksella varustettuna. 
 
Jos pyyntöä ei hyväksytä, annetaan rekisteröidylle asiasta kirjallinen selvitys, josta 
ilmenevät eväämisen syyt. 
 
10.3 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos 
käsittely perustuu hänen nimenomaiseen suostumukseen. Pyyntö tehdään 
yksilöidysti ja pyytäjän pitää pystyä todentamaan henkilöllisyytensä.  
 
10.4 Muut oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu 
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
Vaihde: 029 56 66700 

 


