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1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunki, sivistyslautakunta 

2. Yhteyshenkilö rekiste-
riä koskevissa asioissa 

Palvelupäällikkö 
Katariina Soanjärvi 
Puh. 014 266 3691  
    
Sivistyksen toimiala tietosuojavastaava Kaupungin tietosuojavastaava 
Timo Piiparinen  Liina Kuusela 
Puh. 014 266 4936  Puh. 014 266 2487 
etunimi.sukunimi@jkl.fi   etunimi.sukunimi@jkl.fi 

3. Rekisterin nimi Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus 

Etsivässä nuorisotyössä 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 työmark-
kinoille (nuorisolain 7 b § - 7 d §, henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 ja 5 koh-
ta). 
 
Henkilötietoja kerätään etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen asiakkuu-
den aikana. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan 
ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. 
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän, hallin-
noivien tahojen ja yhteistyökumppanien tilastotietojen keräämisessä. 
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, 
hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. 
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5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään vähimmillään seuraavat tiedot.  
- Perustiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika 
- Tilannetiedot: koulutus, pääasiallinen toiminta, toimeentulo ja asu-

mismuoto 
- Asiakkuustiedot: mitä kautta saapunut, aloituspäivä, asiakkuuden 

päättymispäivä, toimenpiteet asiakkuuden aikana, sijoittuminen jak-
son aikana ja sen jälkeen (vain pajoilla)  

- Toimenpidetiedot (etsivät) / toimintamenetelmä- ja palvelutiedot (pa-
jat): aloitus- ja päättymispäivä, asiakkuuden status 

Lisäksi rekisteriin voidaan kerätä asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeel-
liset muut tiedot:  

- Perustiedot: henkilötunnus (vain työpajoilla), sähköpostiosoite, puhe-
linnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka  

- Taustatiedot: koulutus, työkokemus, erityisosaaminen, vahvuudet, ta-
voite, terveys, perhe ja muut taustatiedot  

- Työaika: työaikasuunnitelma (vain pajoilla)  
- Muistiotietoja: asiakkaan hyväksymät muut asiakkuuteen vaikuttavat 

asiat.  
- Liitteet: asiakkuuteen liittyvät dokumentit 

Tiedot ovat salassa pidettäviä. 
 
PERUSTEET: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999), Hen-
kilötietolaki 11 § (523/1999) 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tietoja kerätään henkilöltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja pal-
veluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. 

7. Tietojen säännönmu-
kaiset luovutukset 

Kerättävä anonyymi tilastollinen materiaali toimitetaan valtakunnalliseen tie-
topankkiin toiminnan rahoittajan seurantaa, visualisointia, ja hallinnollisen 
päätöksenteon tueksi ja median käyttöön. Koska aineisto on anonyymiä puh-
dasta tilastollista materiaalia eikä sisällä asiakkaiden tunnistetietoja, se voi-
daan toimittaa sähköpostin liitetiedostona. 
 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain hyväksytyn luvan perusteella tutkimus-
käyttöön. Lupahakemukset käsittelee Opetus- ja Kulttuuriministeriö. 
Opetus- ja kulttuuriministeriöille laaditaan vuosittain raportti, joka sisältää 
tilastotietoja. Raportti ei sisällä nuorten yhteystietoja. Etsivä nuorisotyö saa 
toimintaansa valtionapua. 

8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuo-
lelle. 
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9. Rekisterin suojauspe-
riaatteet 

Rekisteri sijaitsee palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojatulla 
verkkoasemalla.  
 
Rekisteriin liittyvä järjestelmä: PAR 

- Toimittaja: Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto 
- Kuvaus: PAR-järjestelmä on työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön rää-

tälöity Excel-pohjainen asiakas- ja tilastointijärjestelmä. Järjestelmään 
on mahdollista kirjata asiakkuuksiin liittyviä tietoja, suunnitella ja tar-
kastella asiakkuuden toteutumista ja hallita asiakastyöhön liittyviä 
asiakirjoja. 

- Järjestelmään voidaan kirjata myös sosiaalihuoltolain mukaisissa toi-
menpiteissä olevien asiakkaiden tietoja. PAR-järjestelmät on rakennet-
tu valtionavunseurantaa helpottavaksi järjestelmäksi, josta raportoi-
daan kolmesti vuodessa organisaatiotiedot sekä tilastolliset asiakas-
tiedot valtakunnalliseen PARkki-tietokantaan. Järjestelmä itsessään on 
suojattu salasanoin, käyttäjätunnuksilla ja tietokannan tiedot on salat-
tu. 

- Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa ole-
villa ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työteh-
tävissään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset tehtäväkohtaiset käyttäjä-
tunnukset, jotka määräytyvät käyttäjän oikeuksien mukaan. 

Manuaalista aineistoa (paperiasiakirjat) pyritään välttämään. Asiakkuuteen 
liittyvät asiakirjat säilytetään samoin palomuurein, salasanoin ja muin teknisin 
keinoin suojatulla verkkoasemalla. Jos manuaalista aineistoa tarvitaan, säilyte-
tään se lukituissa tiloissa ja sen käyttöä valvotaan. 
 
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja jos se toiminnan kannalta 
(uusiutuva asiakkuus, seuranta) on välttämätöntä, enintään neljä (4) vuotta 
asiakassuhteen päättymisen jälkeen. 

10. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä 
häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tietopyyntö tulee 
tehdä kirjallisena Jyväskylän kaupungin kirjaamoon. 
Tietopyyntölomakkeita löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja      

11. Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekiste-
röidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä 
oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen 
tai vanhentunut henkilöt. Tiedon korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena Jyväs-
kylän kaupungin kirjaamoon. www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja  

http://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja
http://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja
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12. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oi-
keudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitä-
jää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä 
ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin 
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista 
voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista 
henkilötietojen käsittelyä, ilmoita rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä 
miten niitä käytetään. www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja  

 

http://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja

