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Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri 

Rekisterinpitäjä 

 
Kokkolan kaupunki, nuorisopalvelut 
 
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

 
Nuorisotoimenjohtaja, yhteyshenkilö etsivän nuorisotyön koordinaattori 
 
Rekisterin tietosisältö 

 
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: 
- nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite ja muu 
yhteystieto) 
- nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen ilmoittaja. 
- etsivän nuorisotyön kannalta tarpeellisia tietoja nuoren tilanteesta ja tuen tarpeesta, 
mikäli nuori antaa tähän luvan. 
- päätetyt jatko toimenpiteet, mikäli nuori antaa tähän luvan. 
- mitä tietoja ja kenelle nuoresta on annettu, mikäli nuori on antanut luvan tietojen 
vaihtoon. 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

 
Henkilötietoja käytetään palveluiden ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseksi 
nuorisolain mukaisesti, jotta heille voidaan tarjota palveluita, joihin heillä on oikeus 
(nuorisolaki, pykälät 10, 11 ja 12). 
 
Käsittelyn oikeusperuste:  
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: Käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
 
Keskeinen lainsäädäntö 

 
-EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  
-Tietosuojalaki (1050/2018)  
-Nuorisolaki (1285/2016) 
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Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet 

 
- nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot viranomaisilta, (nuorisolain 11. pykälä) 
- pääosin nuori antaa itse etsivässä nuorisotyössä tarpeelliset tietonsa 
- joskus nuoren itsensä antamalla suostumuksella voidaan hankkia etsivässä 
nuorisotyössä tarpeellisia tietoja muualta 
 
 
Vastaanottaja ja vastaanottajaryhmät  

 
Henkilötietoja voivat tarkastella vain etsivän nuorisotyön työntekijät ja vaitiolositoumuksen 
allekirjoittaneet harjoittelijat yhdessä työntekijän kanssa. Rekisterinpitäjänä Kokkolan 
kaupungin nuorisopalvelut voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja vain nuoren 
suostumuksella ja alaikäisen nuoren osalta myös hänen huoltajansa suostumuksella, 
esimerkiksi sille palveluntarjoajalle, jolle nuori ohjataan. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa 
voimassaolevan lainsäädännön velvoittavissa rajoissa. 
 
Siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Tietojen säilytysajat  

 
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja ne tulee hävittää, kun niitä ei enää etsivässä 
nuorisotyössä tarvita, (nuorisolain 12.pykälä) 
 
Tietojen suojaaminen 

 
A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen) 
 
Työhuoneessa lukitussa kaapissa 
 
B. Digitaalisesti talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta 
sekä laitteiden fyysinen suojaus) 
 
Varmennettu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
 


