
 

 

 

Rekisteriseloste  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

23.9.2020 

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, joka on delegoinut rekisterinpitäjän 

tehtävät 27.3.2018, § 71, nuorisoasiainjohtajalle. 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Tehtävänimike 

Etsivän nuorisotyön yksikön toiminnanjohtaja 

Yhteystiedot 

Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki 



 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Etsivä nuorisotyö on nuorisolain mukaista työtä, jossa pyritään tavoittamaan tuen 

tarpeessa oleva nuori ja ohjaamaan hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla 

edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja 

työmarkkinoille. 

Käsittelyn oikeusperuste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: Käsittely on tarpeen 

rekisterinpitäjän lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi.  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla 2 h-kohta: Henkilötietojen käsittely on tarpeen 

terveys- tai sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi. 

Keskeinen lainsäädäntö 

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  

 Tietosuojalaki (1050/2018)  

 Nuorisolaki (1285/2016) 10 § - 12 d § 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröidyn: 

 nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite ja muu 

yhteystieto) 

 nuoren ilmoittama yhteyshenkilö 

 tiedon luovuttajan nimi ja yhteystiedot 

 nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen ilmoittaja 

 etsivän nuorisotyön kannalta tarpeellisia tietoja nuoren tilanteesta ja tuen tarpeesta 



 

 

 päätetyt jatkotoimenpiteet 

 etsivän nuorisotyöntekijän nimi, puhelinnumero, sähköposti, organisaatio. 

 

Rekisteri sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaista erityisiä 

henkilötietoryhmiä koskevaa henkilötietojen käsittelyä.  

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksen perusteella yhteistyötilanteissa. 

Tilastointia varten anonymisoidut tiedot luovutetaan valtion viranomaiselle vuosittain. 

7. Tietojen säilytysajat 

Henkilötiedot hävitetään heti, kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi. 

Järjestelmä poistaa yksilötiedot automaattisesti, kun asiakkuus päättyy. 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai nuorisolain mukaisilta ilmoittajilta tai 

rekisteröidyn läheisiltä hänen suostumuksellaan. 
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