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TIETOSUOJASELOSTE 
 22.01.2019 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ  
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§, EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR, Nuorisolaki (1285/2016)  
 

 
1. Rekisterin nimi 

 
Etsivän nuorisotyön järjestelmät 

- PAR nuorisotyön järjestelmät 
 

 
2. Rekisterinpitäjä 

 
Valkeakosken kaupunki, nuorisopalvelut 
Vastaa rekisterinpitäjänä nuoren henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä. 
Kunnassa rekisterinpidosta ja sen lainmukaisuudesta vastaa viime kädessä kuntalain 
mukainen etsivän nuorisotyön hallinnosta vastaava toimielin.  
 

 
3. Tietosuojavastaava 

 
Valkeakosken kaupunki 
Tietosuojavastaava Hanna-Kaisa Sinervo 040 335 6004 
 

 
4. Yhteyshenkilö rekisteriä 

koskevissa asioissa  

 
Terhi Ljunkgkvist 040 335 6295 
Kirsi Salo 040 335 6824 
Nita Käkönen 040 335 6823 
 

 
5. Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus 

 
Etsivän nuorisotyön palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen sekä rekisterinpitäjän 
toimialaan kuuluva tilastointi Valkeakosken kaupungin nuorisopalveluissa tekemässä 
etsivässä nuorisotyössä. 
 

 
6. Rekisterin tietosisältö  

 
Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot. Etsivän nuorisotyön palvelun suunnittelua, 
toteuttamista ja seurantaa vaativat tiedot. Työtä tehdään ensisijaisesti perustuen 
nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Jos 
etsivässä nuorisotyössä tarvitaan muualta saatavia nuoren tietoja, voidaan niitä 
hankkia nuoren suostumuksella. Asiakasrekisteriin kirjataan päätetyt 
jatkotoimenpiteet.  
 
Alaikäisen kohdalla myös vanhemman nimi ja puhelinnumero. Alaikäisten nuorten 
kohdalla tilannetta käydään läpi yhdessä huoltajan kanssa, jollei se selkeästi ole nuoren 
edun vastaista.  
 

 
7. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

 
Asiakas itse, alaikäisten osalta huoltajat, asiakkaan antamalla suostumuksella myös 
muut tahot, nuorisolaissa määritellyt viranomaiset. 
 

 
8. Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 
 

 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
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9. Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

 
Henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Tiedot on 
suojattu ulkopuolisilta. Tietojärjestelmiin pääsee vain henkilökohtaisella 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet annetaan vain etsivää nuorisotyötä 
tekeville henkilöille.  
 
Tietojen salassa pidosta säädetään nuorisolaissa. Henkilökunta ohjeistetaan ja 
koulutetaan henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn. Tietojen siirtämisessä 
noudatetaan huolellisuutta. Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan luovuttaa 
sähköisesti salattua sähköpostia käyttäen. Tiedot voidaan ilmoittaa myös puhelimitse 
etsivälle nuorisotyölle. Tietoa siitä, että henkilö on etsivän nuorisotyön kohteena 
voitaneen pitää henkilökohtaisia oloja koskevana tietona ja sen vuoksi salassa 
pidettävänä.  
Yksilöä koskevat tiedot hävitetään heti, kun ne eivät enää ole välttämättömiä häntä 
koskevan tehtävän hoitamiseksi.  
 
Kunnan arkistonmuodostussuunnitelmassa on suositeltavaa todeta, että etsivää 
nuorisotyötä koskevien tietojen säilyttämisessä noudetetaan nuorisolakia. Kunta voi 
kuitenkin säilyttää sellaiset etsivää nuorisotyötä koskevat tiedot, jotka ovat määrällisiä, 
toiminnan kehittämiseen liittyviä ja joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. 
 

 
10. Rekisteröidyn oikeudet 

 

 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia 
tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa etsivän nuorisotyön asiakasrekisteriin talletetut 
tietonsa ja oikeus vaatia tiedon korjaamista. Alaikäisen nuoren huoltajalla samoin.  
 
Omien rekisteritietojen tarkastuspyynnön sekä Rekisteritietojen oikaisu-, täydennys- 
tai poistopyynnön voi lähettää osoitteesta 
http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/kuntainfo_ja_hallinto/sahkoinen_asiointi/tieto
suoja/ 
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